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براي دولت هوشمند: تبيين ابعاد دولت هوشمند با مدلي 
  استفاده از روش فراتركيب
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  چكيده
 ها سازمان ياز سو الكترونيكي خدمات انواع ارائه دنيا در كه است دو دهه به نزديك
 سخن دولت يهوشمند ساز رويكرد از انپژوهشگر از بسياري و شده است آغاز
 اجماع داراي كه آن ابعاد و اجزاء هوشمند، دولت از دقيقي تعريف وجود  نيا با. اند گفته
 سطح در خدمات الكترونيكي يها پروژه اجراي باالي هزينه طرفي از. ندارد وجود باشد
. كند يم تشويق ها نهيهز كنترل و الكترونيكي دولت اوليه سازي مدل به را ها دولت كالن،
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 خدمات، ارائه توسعه، مختلف يها مدل كه است دهه يك از بيش حوزه اين در رو نيازا
 بودن نو دليل به اما است شده بحث و مطرح الكترونيكي دولت ابعاد ديگر و ارزيابي
 مدل و چارچوب هنوز الكترونيك دولت جديد نسل عنوان به هوشمند دولت مباحث

 دولت ابعاد و اجزاء شناسايي و احصاء پژوهش اين از هدف. است هنشد ارائه مشخصي
 به فراتركيب روش با تا است شده تالش بنابراينهاست؛  آن يبند طبقه و هوشمند
 هوشمند دولت براي مدلي و پرداخته بحث با مرتبط علمي مستندات مند نظام مطالعه
 به توجه با بعد هر هايشاخص شانون آنتروپي روش از استفاده با پايان در. شود ارائه

 هوشمند دولت كه دهد مي نشان پژوهش نتيجه. شود مي بندي رتبه پيشين مطالعات
 فناوري و زيرساخت ـ2 هوشمند، رهبري و مديريت ـ1: است بعد شش داراي

 امنيت ـ6 و هوشمند محيط ـ5 هوشمند، خدمات ـ4 هوشمند، تعامل ـ3 هوشمند،
 ديگر يها پژوهش با مقايسه در شده ارائه مدل كه دهد مي نشان تحقيق نتايج. هوشمند

 منظور  به پژوهش اولين پژوهش اين. است مشخص يبند دسته داراي و تر كامل
  .است هوشمند دولت ابعاد و ها شاخص بندي رتبه

دولت الكترونيك، دولت هوشمند، ابعاد دولت هوشمند، روش فراتركيب،  كليدواژگان:
  .آنتروپي شانون
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  دمهمق
انطباق با ، ها آناستفاده از ها بايد توانايي هاي جديد، دولتظهور فناوري موازات  به

سرعت و كيفيت  همراه باشرايط جديد و ايجاد نوآوري در شيوه ارائه خدمات دولتي 
هاي هاي باز، شبكه، داده1هاها و راهبردهايي از قبيل ابردادهآن را داشته باشند. فناوري

و ...، نحوه ارائه خدمت را متحول  3، رايانش ابري2ها، دولت سيارالگاجتماعي، ب
 نظران صاحب). به همين دليل، بسياري از 2014، 4گارسيا و همكارانـ  (گيلند ا كرده

را  7و شهر هوشمند 6، دولت هوشمند، حاكميت هوشمند5راهكارهايي مانند دولت باز
اند. استاي تغييرات فناورانه ارائه نمودهو حركت در ر ها چالشبا اين  شدنمواجهبراي 

دولت الكترونيكي نيز راهكاري بود كه با ظهور فناوري اطالعات و ارتباطات جهت 
  دولت مطرح شد. يرسان خدمتبهبود كميت و كيفيت 

هوشمند فناوري اطالعات، مانند شهر هوشمند  يسازهاتوانمند، توسعه پايدار يتازگ به
، محققان و پزشكان را به خود جلب كرده گذاران استيساد و دولت هوشمند، توجه زي

؛ نام 2013و وانگ،  10؛ لي2010، 9؛ گيفينگر و گادران2012و همكاران،  8(چرابي است
دولت به سه نسل اين پديده  يبند ميتقس) با 2012( 12گارسياـ  گيل). 2011، 11و پاردو

از تغييرات فناورانه، سياسي،  ايرا فراتر از پيشرفت فناوري دانسته و آن را زنجيره
هاي پيشين دولت آنچه دولت هوشمند را از نسلكند. سازماني تا اجتماع معرفي مي

هاي هاي نوظهور، همراه با راهبردهايي است كه خالقانه با فناوريفعاليت كندمي متمايز
و  رسياگاـ  گيل( رتريپذ انعطافتر و رسيدن به ساختار دولتي چاالكبراي  نوآورانه

جايي، گشودگي ابليت جابه، با قشده يساز يشخصبه ارائه خدمات  ،)2014 همكاران،
شده از اطالعات اوليه هاي اطالعاتي تحليلو نيز ايجاد پايگاه يريپذ تعامل ،بنيادين

) مانند 2014، شول و شول( ياجتماعپيچيده  مسائلدولت كه دولت را در برابر 
                                                                                                                              
1. Big Data 
2. Mobile Government 
3. Cloud Computing 
4. Gil-Garcia et al. 
5. Open Government 
6. Smart Governance 
7. Smart City 
8. Chourabi 
9. Giffinger & Gudrun 
10. Lee 
11. Nam & Pardo 
12. Gil-Garcia 
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(پورعزت و طاهري  يفتگيخودشنفي استبداد، نفي  پاسخگويي، تحكيم هويت ملي،
  پردازد.كند، ميگيري ميو... بينا، دانا و صاحب قدرت تصميم )1385عطار، 

  بيان مسئله و ضرورت آن
 ،يك حوزه جديد تحقيق ، اين عرصههاي دولت الكترونيكيبا تمام تحقيقات و پيشرفت

و  وريافنت اين حوزه يعني هايي است كه براي شناخمفاهيم مختلف و مدل شامل
، حاكميت اينترنت، تعامالت سازماني و يريپذ تعامل)، 2007، 1هوشينو و ژانگدولت (

كروز و سندوال واله( توسعه استهمچنان در حال  ،هاي ديگرتبادل اطالعات و مدل
از  يا مجموعه) خطوط كلي 2014( 3نمونه شول و شول عنوان به ).2014، 2المازن

كنند: باز بودن و تصميم سازي، استفاده و به هوشمند را ترسيم مي عناصر دولت
و بهبود عمليات و خدمات دولت،  اطالعات باز، مشاركت و همكاري يگذار اشتراك

و  نوآوري، پايداري، رقابت كننده ليتسه عنوان بههاي هوشمند همه با استفاده از فناوري
، به يسازمان درون) بر همكاري بيشتر 2012گارسيا (ـ  گيل كنند.قابليت زندگي عمل مي

يك جنبه اصلي دولت هوشمند در  عنوان به يساز كپارچهياطالعات و  يگذار اشتراك
، هيچ اجماعي روي اين حال  نيا با داند.مواجهه با مشكالت پيچيده اجتماعي مي

ي هاي نوظهور و نوآوراصطالح كه چه چيزي را شامل شده و چگونه آن را به فناوري
تعريفي،  كامالًكند، وجود ندارد. هوشمندي، در شرايط در بخش دولتي مربوط مي

 و سريع بودن است درك كردن، دانايي، زيركي ازجملهها، داراي بسياري از مترادف
  .)2014و همكاران،  گيل ـ گارسيا (

هاي مبنايي مانند نگرش به مشاركت هرچند با مرور تعاريف دولت هوشمند تفاوت
هاي هوشمند و ها، گوشيآوري اطالعات مكان محور، پردازش ابردادهندي، جمعشهرو

، محاسبات ابري و ...، با دولت الكترونيكي يا دولت همراه 4دستيارهاي ديجيتال شخصي
، اما هنوز مدل مشخصي چه در ارائه مفاهيم و چه در نيل به دولت شود ميمشاهده 

ارائه  يك مدل بلوغ در اين حوزهداده  يمللال نيبشود. شركت نميهوشمند مشاهده 
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را با توجه نيل به دولت هوشمند  يگام بندو  موردنظرهاي عامل كرده است. اين مدل
هاي  مدل فوق داراي شاخص ازآنجاكهكرده است.  به تجربيات اجرايي خود تعيين

مدل مذكور مدرج نيست و تقدم و تأخر هر عامل در هر گام مسكوت مانده است، 
در  ندارد. راها هاي مشخصي از حكومتكشورها يا بخش بندي رتبهارزيابي و  اييوانت

اين مدل داراي پيشينه دانشگاهي نبوده و اسناد پشتيباني آن حداقل در اختيار  ضمن
  عموم قرار نگرفته است.

بعد سعي در تبيين دولت هوشمند  14) نيز با معرفي 2016و همكاران ( گيل ـ گارسيا 
بندي مشخص نبوده و از نتايج، ابزارها داراي دسته شده يمعرفهرچند كه ابعاد  ،اندنموده

 1. آنتوپولوس و همكاراننگرفته استهاي مرتبط با هر بعد بحثي صورت و فناوري
 شفاف ريغفازي و  كامالً) اعتقاد دارند كه دولت هوشمند هنوز يك اصطالح 2015(

براين نيازمند تعريف دقيق و علمي است كه بنا؛ است كه فاقد يك تعريف روشن است
آيد اين موضوع در هر بعد باشد. به نظر مي استفاده قابلگر ابعاد و نتايج و ابزار بيان

، IDC ،IBMنظير  اي فناوري اطالعاتهاي مشاورهشركت عالقه موردبيشتر  تاكنون
microsoft  وfujitsu دولت پويا، كه با عناويني چون دولت هوشمند،  بوده است

اند ليكن در حوزه دانشگاهي كمتر خدمات هوشمند، شهر هوشمند و ... بدان پرداخته
بر اساس بررسي صورت گرفته در اين پژوهش  وجود  نيا باشده است. بدان پرداخته

مبتني  2017هاي اخير با جستجو در موتور جستجوي گوگل تا مي روي مقاالت سال
اين مقاله تشريح خواهد شد، در سه حوزه دولت  4و  3بر روش پژوهشي كه در بخش 

مانند شهر  -الكترونيكي، دولت همراه و دولت هوشمند و موضوعات مرتبط با آن 
تر براي هاي اخير دولت هوشمند موضوعي جذابدر سال دهد مينشان  -هوشمند

اختن به هاي خود در پردمحققين بوده است. البته بايد اذعان كرد كه محققين در بررسي
 معموالًاند اما موضوع اخير، به موضوع دولت الكترونيكي و دولت همراه نيز پرداخته

بيانگر  دشدهيتولاز طرفي بررسي مقاالت بوده است.  يهوشمند سازاين مقاالت از ديد 
سال اخير مطرح گرديده است و اين اصطالح  10آن است كه دولت هوشمند تنها در 

موضوع  رو نيازادبيات علمي دنيا با شيب تندي اضافه شده است. در اين بازه زماني به ا
  بسيار جديد بوده و نياز به پرداختن و بررسي بيشتر دارد.
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ريزي براي نيل به آن، به جهت اهميت موضوع دولت هوشمند و لزوم برنـامه
اند. استراليا، نموده يساز ادهيپهاي متفاوتي را طراحي و كشورهاي مختلف، برنامه

، مولداوي، كانادا، امارات متحده عربي و مغولستان متحده االتيادانمارك، انگلستان، 
هايي تدوين و اجرا  كشورهايي هستند كه در زمينه دولت هوشمند برنامه ازجمله
 سؤاالتبنابراين در اين پژوهش در پي پاسخ به ؛ )1394اند (شاهپري و كالنتري،  كرده

  زير خواهيم بود؛
هاي هر بعد آن با توجه به چيست، چه ابعادي دارد و شاخصدولت هوشمند 

  است؟ مؤثرهاي پيشين چه اندازه  پژوهش

  مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته
  پيشينه دولت هوشمند

در برخي مقاالت  "دولت هوشمند"در مقاالتي چند عبارت  2000از سال  پيشهرچند 
حول تعريف اين عبارت نبوده و تنها براي و كتب به كار رفته است اما اين كاربردها 

اي رساندن مفهومي خاص بيان شده است. براي مثال در مورد دادن يارانه به شيوه
) يا داشتن برنامه راهبردي و استفاده از نوعي 1993، 1خاص (مور و سورانويچ
و يا چگونگي مديريت ماليات در نفت ) 1986، 2(يورگنسنبروكراسي دولتي هوشمند 

) و ... موجب شده است كه 1990، 4كالسكيها (مكيا مديريت ماليات) 1990، 3رل(وي
نويسنده از اصطالح هوشمندي براي دولتي كه فعل مورد نظرش را اجرا نموده است، 

) با 1994( 5و همكاران مربوط است به ريان تأمل قابلاستفاده كرده باشد. تنها مقاله 
 نيمؤلفكه  "نود دهه براي جديد هايچالش: الفدر اطالعاتي منابع مديريت"عنوان 

دانند و دولت هوشمند را در مديريت دهه آينده خود را خواهان دولت هوشمند مي
 كاركنانكنند. ايشان از ملزومات دولت هوشمند، منابع اطالعاتي هر ايالت خالصه مي

  دانند.در اين حوزه را مهم مي دهيد آموزش
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و  شناسانه جامعهبارت دولت هوشمند با رويكرد كليكسبرگ از ع 2000در سال 
نقش راهبردي دولت در جامعه و توسعه  يساز مفهوماجتماعي استفاده كرده و به 

با توجه  2000نيز در سال  1هاي مديريتي و ساختاري آن پرداخته است. سدانظرفيت
ادش هاي فناوري اطالعات از هوشمند سازي دولت محلي ايالت آندراپربه زيرساخت

ترين تعريف و رويكرد را به ساختار ذهني در هند سخن رانده است. اين مقاله نزديك
  امروزي از دولت هوشمند پس از گذشت نزديك به دو دهه دارد.

اين اصطالح را در بستر مديريت  1385در ايران نيز پورعزت و طاهري عطار در سال 
به نقطه اوج  2014مختلف در سال ها و تعاريف اما ارائه مدل؛ اندعمومي بكار برده

و  )، ملولي2014( 3)، رابل2014( 2و همكاران گارسياـ  خود رسيده است. گيل
) هريك تعريف 2014( 6) و شول و شول2014( 5)، خمينز و همكاران2014( 4همكاران

  اند.و مدلي از دولت هوشمند ارائه كرده
ي در دولت الكترونيك توسط با رويكردي فن 2007دولت هوشمند اولين بار در سال 

هوشمند و هوشينو  صورت بهدر استراليا با منظور پيشنهاد خدمت به شهروند  7گاو و لو
هوش وب و فناوري " يالملل نيبها در كنفرانس با رويكرد يكپارچگي داده 8و ژانگ

نسل جديدي از  عنوان بهمطرح شد. با توسعه آكادميك دولت هوشمند  "هوشمند عامل 
هاي دولت الكترونيك نيز در برخي كشورها )، پروژه2011، 9الكترونيك (پتروفدولت 

هاي دولت هوشمند در حال ارتقا است. طرح حاكميت الكترونيك ملي هند در به پروژه
 2015، طرح ملي اهداف دولت هوشمند امارات متحده عربي در سال 2012سال 

  ها است.اين پروژه ازجمله
آغاز كرده است.  2014ت هوشمند مغولستان را در ژانويه بانك جهاني پروژه دول

باز همچنين دولت كرواسي نيز پروژه خود را با عنوان دولت هوشمند كرواسي بر مبناي 
كرده است. در اين  يانداز راه 2014در ژوئن  يرسان خدمت، شفافيت و سرعت در بودن
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و سند وسيله نقليه  پروژه بسياري از خدمات مانند گواهي تولد، ازدواج، اقامت
خدمت در ابتدا آغاز و  14. اين پروژه با شود ميالكترونيك به شهروندان ارائه  صورت به

  خدمت رسيد. 27در پايان سال دوم به 

  تعاريف دولت هوشمند
در تعريف دولت هوشمند محققين از زواياي مختلف فني و اجتماعي به توصيف اين 

گارتنر دولت هوشمند اشاره به دولتي دارد كه با  اند. بر اساس تعريفپديده پرداخته
و  ، مديريتيزير برنامهبراي  فناوري اطالعات و ارتباطاتاز يكپارچگي  يريگ بهره

عمليات در يك اليه تنها (شهري، ايالتي يا فدرالي) و يا در سراسر اليه (در سراسر 
، 1هوارد و مايوكند ( ارزش) براي توليد عمومي پايدار ايجاد يو محلهاي ايالتي دولت
  ).2014، و همكاران ؛ چن2013

باالترين سطح  عنوان بهتواند ) معتقدند دولت هوشمند مي2008الهاشمي و دارم (
گرفته شود. همچنين  در نظر) از پروژه دولت الكترونيك مثال عنوان به(يكپارچگي 

اطالعات و  ) در تعريف خود به كاربرد و يكپارچگي فناوري2013هاوارد و مايو (
) و همچنين امكانات عمومي براي توليد ارزش پايدار عمومي اشاره ICTارتباطات (

  اند.كرده
كنند كه دولت هوشمند براي توصيف ) مطرح مي2014و همكاران ( گيل ـ گارسيا 

هاي نوظهور همراه با راهبردهاي نوآورانه براي هاي دولتي كه خالقانه در فناوريفعاليت
هاي حكومتي و زيرساخت رتريپذ انعطافتر و اختار دولتي چاالكرسيدن به س

، هيچ اجماعي روي اين اصطالح كه چه حال نيباا. شود ميكند، استفاده  يگذار هيسرما
هاي نوظهور و نوآوري در بخش دولتي چيزي را شامل شده و چگونه آن را به فناوري

  كند، وجود ندارد.مربوط مي
باز  -اي از عناصر دولت هوشمند خطوط كلي مجموعهترسيم با ) 2014( 2شول و شول

و  اطالعات باز، مشاركت و همكاري يگذار اشتراكبودن و تصميم سازي، استفاده و به 
 عنوان بهكه  -هاي هوشمندبهبود عمليات و خدمات دولت، همه با استفاده از فناوري

                                                                                                                              
1. Howard & Maio 
2. Scholl  & Scholl 
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انتزاعي  صورت به، كنند يمل و قابليت زندگي عم نوآوري، پايداري، رقابت كننده ليتسه
) 2000( 1حالت نيز كليكسبرگ نيتر يانتزاعدهند. در توصيفي از اين پديده ارائه مي

هاي سازي در نقش راهبردي دولت در جامعه و توسعه ظرفيتمعتقد است مفهوم
، متمركز سازد يمقادر  مؤثراي بسيار مديريتي كه آن را به انجام نقش خود به شيوه

مبتني بر رفاه  مدت كوتاهلت هوشمند در حوزه اجتماعي دولتي كه به اقدامات است. دو
مخالفت با سياست حزبي) در  عنوان بههاي دولتي (بلكه سياست ستيندست زند، 

، بهداشت، تغذيه و فرهنگ است كه محور آن به سمت غلبه بر وپرورش آموزش
افزايش  كه يدرحالماعي است هاي اقتصادي و اجتنابرابري و تقويت همكاري بين حوزه

سهم جامعه مدني از طريق نقش توأمان اقتصاد و اجتماع در حال انجام است. عناصر 
هاي اقتصادي و از: هماهنگي بين سياست اند عبارتدولت هوشمند در اين مفهوم 

، افزايش ييتمركززدااجتماعي، بهبود هماهنگي درون دولت در حوزه اجتماعي، 
  اختار سازماني.و تجديد س مشاركت

هاي مختلف در هوشمندي و دولت هوشمند بنابراين، بسياري از نظرات و ديدگاه
و برخي  حاكمبسيار گسترده است و شامل جوهر و ماهيت  ها آنوجود دارد. برخي از 

در استفاده از اطالعات اورژانس و فناوري متمركز شده است. مطالعات  شدت به ها آناز 
هاي در حال ظهور در فرآيندهاي از فناوري استفادهكه  دهد ميان ) نش2014جين و لي (

  داشته باشند. يتوجه قابل ريتأثتوانند كوچك، مي نسبتاًاداري موجود، حتي به درجه 
) مقاالت اين حوزه را بررسي و در 2014و همكاران ( گيل ـ گارسيا در يك مطالعه 

ل مقاالتي كه ماهيت و پيچيدگي كرده است. دسته او يبند دسته متفاوتچهار دسته 
و اتخاذ دولت  ها، ابردادهيريپذ تعاملهاي دولت هوشمند را جهت روشن كردن چالش

الكترونيكي بررسي كرده است. در دسته بعدي بر دولت هوشمند در باز بودن، 
هاي اجتماعي، شفافيت بودجه، هاي باز تمركز شده است. رسانهفرآيندهاي باز و داده

هاي محلي تحليل هاي باز در دولتت مالي، مديريت اطالعات نظارتي و دادهاطالعا
شده است. دسته سوم روي ارائه خدمات هوشمندتر تمركز دارد. مطالعات اين دسته 

كرده هاي عمومي را توصيف ارائه خدمات برخط و ارائه خدمات از طريق كتابخانه
دي دولت هوشمند و شهر هوشمند ، دسته پاياني نيز به مطالعات مورتيدرنها. است

                                                                                                                              
1. Kliksberg 
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  اختصاص يافته است.
تر شدن جايگاه دولت هوشمند تعاريف مرتبط با و براي روشن يبند جمعدر يك 

). در 2016مشاهده كرد (آنتوپولوس و رديك،  1توان در جدول موضوع تحقيق را مي
راج ) و روش استخ2014رو به دليل جامعيت تعريف گارسيا و همكاران (پژوهش پيش

هاي استفاده شده و براي وضوح اين تعريف از فناوري ها آنتعريف ايشان، از تعريف 
  ) بهره گرفته شده است.2014نوظهور، از تحقيقات رابل (

تعاريف دولت هوشمند، حكمراني هوشمند و دولت هوشمند شهري .1جدول   

 دولت هوشمندتعاريف
؛ ملولي و 2013، 1(سالري وظايف دولتيهوشمند براي انجاميآورفناستفاده گسترده از

  )2014همكاران، 
مبتني بر فناوري وكاركسباي از فرآيندهاياجراي مجموعه

اطالعات و ارتباطات كه جريان اطالعات ميان دولت و ارائه خدمات 
 .كنديمبا كيفيت باال را فعال

  )2014(رابل،

 بهيريتي كه هاي مدو توسعه ظرفيتدر جامعهنقش راهبردي دولت
 بيانجامدافزايش اثربخشي

 )2000(كليكسبرگ، 

، مقايسه زوجي اداري مثالعنوانبههوشمند دولتي (ICTعمليات 
هاي كاري براي هر زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات؛ گروه

حين خدمت و تشكيل تداركات  يها آموزشزيرساخت براي 
  راهبردي)

  )2009، 2(كي و وي

در حكومت هوشمنداصطالحبهدولت هوشمندتكامل اصطالح
پيچيده و نامطمئن و براي  يها طيمحتالش دولت براي مقابله با 

 .يريپذانعطافرسيدن به 

 )2014(شول و شول، 

در حال ظهور و نوآوري در بخش يهايآورفنتركيبي خالقانه از
  دولتي.

(گيل ـ گارسيا، هلبيگ و اُجو، 
2014(  

  )2014، 3(ساولدلي و همكاران عدي براي دولت الكترونيك است.دولت هوشمند گام ب
  )2014(خمينز، دولت هوشمند گام بعدي براي دولت باز است.

                                                                                                                              
1. Cellary 
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  حكمراني هوشمندتعاريف
و ظرفيتي كه يك فرم حكمراني قادر به مقابله با اصول، عوامل

 .دهنديمشرايط و مقتضيات جامعه دانشي را تشكيل
  )2009(كي و وي، 
  

يك بعد شهر هوشمند كه با عملكرد دولت هوشمند محلي 
 .شوديم يريگ اندازه

 )2010(گيفينگر و گادران، 

براي ايجاد يگذاراستيستسهيل براي اقتصاد محلي از طريق
 جديد. وكار كسب

، 1نلدا- (گيل ـ گارسيا و الداما
2013(  

  )2012مكاران، و ه 2(الودحي شهر هوشمند.يهاطرححكمراني بهتر با مديريت
  هوشمندشهروهوشمندتعاريف دولت

  )2014(نام و پاردو،  از عمل دولت هوشمند است.ياحوزهشهر هوشمند 
دولت هوشمند منبع ارائه خدمات عمومي هوشمند از مديريت شهري 

 و مشاركت عمومي است.
، پاردو و نام، گيل ـ گارسيا(

2015( 

  )2016(آنتوپولوس و رديك،  ت هوشمند است.از توسعه دولياحوزهشهر هوشمند 
سروكار داشتن دولت هوشمند با دولت هوشمند شهري به شكلي كه 

مديريت  ICTاز  يريگ بهرهها و همكاري نهادها با ذينفعان با سياست
 .شود يساز ادهيپو 

  )2014(شول و شول، 

 مرور ادبيات بحث

 نيتر مهمقرار گرفته است.  يبررس موردبحث هوشمندي دولت در تحقيقاتي چند 
سازي هوشمندي ) است كه به مفهوم2016( 3گارسيا و همكارانـ  تحقيق مربوط به گيل

ابعاد هوشمندي در دولت را  1مورد طبق شكل  14ايشان  .شده استدولت پرداخته 
 يبند دستهكه مشخص است ابعاد مذكور به دو بخش قابل  گونه هماناند. بيان كرده

  .استفني و بخش غير فني كه بيشتر مرتبط به مباحث مديريت عمومي هستند. بخش 

                                                                                                                              
1. Gil-Garcia and Aldama-Nalda 
2. Alawadhi 
3. Gil-Garcia et al. 
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اند. ايشان معتقد هستند مند تحقيقات كردههوشمند و حكمراني هوشمند با مطالعه روش
كه مسير تحقيقات دولت هوشمند و دولت باز از دولت الكترونيكي نشأت گرفته است 

و اقتصاد،  سو كياي كه مردم و اجتماع، فرهنگ، آموزش و تحقيقات از به گونه
سوي ديگر زمينه انجام تحقيقات روي زيرساخت كارآفريني و محيط طبيعي از 

هوشمند، مديريت هوشمند، تعامل هوشمند و امنيت هوشمند را فراهم كرده است. 
هاي اجتماعي تعامل هوشمند با پرداختن به مفاهيمي مانند مشاركت و همكاري، رسانه

اجتماعي مطرح شده است و مديريت هوشمند شامل موضوعاتي چون  يساز شبكهو 
همچنين ارتباطات با سرعت باال،  ها آنو بودجه است.  يريپذ تيمسئولافيت، شف

  .اند دانستهترافيك و شبكه برق را از مفاهيم امنيت و زيرساخت هوشمند 
ها ) با بررسي نفوذ فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان2014و همكارانش ( 1خمينز

نوع  2ه مناسب هر يك، مطابق جدول اند كتعريف كرده ها آنچهار فاز براي نوسازي 
  اند.سازمان را نيز مشخص كرده

ها، فاز نوسازي و نقش فناوري اطالعات و ارتباطاتمدل عمومي سازمان. 2جدول   
  نقش فناوري اطالعات و ارتباطات فاز نوسازي  سازمان

1 .
  كيبوروكرات

ي ده سازمانو مكانيزه كردن گردش كار  ابتدايي. هدف: ارتقاء كارايي و اثربخشي
مجدد فرايندهاي داخلي (مديريت 

  الكترونيك)
عموميمديريتديدگاهاتخاذ.پيشرفته  اي. حرفه2

 ي و نيز خدماتور بهره بر ديتأك با(
  ).شهروندي

در اين  قبل، مرحله كردن فراموش بدون
 به ارتباطات و اطالعات فناوري مرحله
 و تيسا وب طريق از شهروندان با تعامل
  ).الكترونيك دولت( كندكمك مي پورتال

فقطشهرونديك(حكومتالگوياتخاذ  اي. رابطه3
و  ها روش در بلكه نيست، مشتري يك

 ).حكمراني مشاركت داردفرآيندهاي

 از پاسخگويي وشفافيت به مربوطكليد
 به مربوط ديگر سوي از و سو يك

  ).باز دولت. (سازماني يها يهمكار
پذيري حداكثر كنندهل تعاملاتخاذ اصو  . هوشمند4

 وريبهره
 شده تيريمد وپيوسته " ستمياكوس"
  )هوشمند دولت(

                                                                                                                              
1. Jiménez 
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يك  عنوان به) مدل صورتحساب الكترونيكي را در تايوان 2014( 1چن و همكارانش
) 2015( 2اند. كراوچنكف و ليتوينوفنوآوري جهت نيل به دولت هوشمند معرفي كرده

هاي سياسي و تقنيني براي دولت هوشمند، در چارچوبقانوني  سازي مدلدر رابطه با 
  اند.ترسيم كرده انداز چشم

ها و نوع شناسي ) با ارائه توصيه2012( 4) و ليندرز2015( 3هارش و ايچالكاران
شهروندان راهكارهايي را براي گذار از دولت الكترونيكي به دولت هوشمند مطرح 

هاي عمومي ر تحقيقي مدل راهبردي تعريف سياست) نيز د2013( 5اند. مرِنو و پائزكرده
  اند؛براي نيل به دولت هوشمند را در سه مورد معرفي كرده

  چارچوب براي كل دولت، جهت هماهنگ كردن مديريت،اول 
  ها جهت مديريت آسان و فناوري اطالعاتدوم دانش و ابزارهاي موجود براي سازمان

  هاي موفق و استانداردها.و سوم اتخاذ بهترين فرايندها و نمونه

هاي دولت هوشمندتحقيقات روي مدل .3جدول   

 انتشار عنوان مقاله 
نويسنده

 (ها)
 توضيحات موضوع اصلي

1 

بهالكترونيكدولت تبديل
انداز : چشمهوشمند دولت

 جنوبي استرالياي

 هارش2015
و ايچالكاران

گذار به دولت 
 هوشمند

توصيه براي  5تنها
 رسيدن به دولت
هوشمند ارائه كرده 

 است.

2 

تجربه:هوشمنددولت يسو به
در الكترونيكي فاكتور توسعه
 تايوان

چن و2014
 همكاران

مدل صورتحساب 
عنوان  الكترونيكي به

يك نوآوري جهت 
نيل به دولت 

 هوشمند

تنها روي صورتحساب  
الكترونيكي و پرداخت 

 برخط تكيه كرده است.

3 

سازيانداز مدل چشم
"هوشمند  دولت" يگذار نقانو

وسياسييهاتيواقع در

كراوچنكف و2015
 ليتوينوف

 

مدل سياسي و تقنيني 
 دولت هوشمند

راهكارهاي رفع موانع  
قانوني دولت هوشمند را 
در فضاي سياسي 

                                                                                                                              
1. Chen et al. 
2. Kravchenko & Litvinova 
3. Harsh & Ichalkaranje 
4. Linders 
5. Moreno & Páez 



 1396 زييپا، 21، شماره ششم، سال كسب و كار هوشمند تيريفصلنامة مطالعات مد       

 

146 

 انتشار عنوان مقاله 
نويسنده

 (ها)
 توضيحات موضوع اصلي

 بررسي كرده است.روسيه حقوقي

4 

:مادولتتاالكترونيك دولت از
بازتوليد شناسي گونه تعريف
-عصر رسانه در ندشهرو مفهوم

 اجتماعي هاي

گونه شناسي  ليندرز2012
شهروندان در گذار 
از دولت الكترونيكي 

 به دولت هوشمند

پرداختن به بعد  
شهروندي و تغيير 

ها از  رويكرد دولت
به  يمحور دولت

 شهروند محوري

5 

برايجديدمدليك سوي به
اطالعات فناوري مديريت
 كلمبيا در دولتي

مدل راهبردي و پائزمرِنو2013
 يها استيتعريف س

عمومي براي دولت 
 هوشمند

 

اين مقاله نيز در راستاي 
انسجام بخشيدن به 
تعاريف و ارائه مدل 
مشخص در دستيابي به 
دولت هوشمند ارائه 

  نكرده است.
درپوياتركيبنوعياستخراج 6

الكترونيكي دولت مدل
 هوشمند

هوشينو و2007
 ژانگ

مدل دولت 
  ترونيكي هوشمندالك

 CRMاين مدل نوعي  
ملي پيشنهاد داده است 

صورت  كه بتواند به
مؤثر پاسخگوي 

 شهروندان باشد.

حكمراني هوشمند: نقشه راهي  7
 براي اقدام و تحقيقات

مرور ادبيات و ارائه شول و شول 2014
مدل تحقيقات در 

  حكمراني هوشمند

تنها روي ابعاد تحقيقات 
صورت گرفته مدلي 

 ائه داده است.ار

سازي هوشمندي درمفهوم  8
و يكپارچه دولت: ديدگاه

 يچندبعد

گيل ـ گارسيا 2016
 و همكاران

ارائه ابعاد دولت 
  هوشمند

با مرور ادبيات ابعاد 
گوناگون دولت هوشمند 

  اند.را تجميع كرده
  

 3هاي مطرح در مورد دولت هوشمند مطابق جدول بر اساس آنچه در رابطه با مدل
توان بيان داشت كه هرچند با مرور تعاريف دولت هوشمند ، ميشود ميشاهده م

آوري اطالعات مكان هاي مبنايي مانند نگرش به مشاركت شهروندي، جمعتفاوت
، 1هاي هوشمند و دستيارهاي ديجيتال شخصيها، گوشيمحور، پردازش ابرداده

، اما هنوز شود ميه مشاهده محاسبات ابري و ...، با دولت الكترونيكي يا دولت همرا

                                                                                                                              
1. Personal digital assistant 
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شود. نميمدل مشخصي چه در ارائه مفاهيم و چه در نيل به دولت هوشمند مشاهده 
هاي فناوري هاي ارزشي، شهروندان و پيشرانهايي مانند پيشران هزينه، پيشرانپيشران

ها را به سمت هوشمندي هدايت ) حركت دولت2016، 1(المنصوري، علي و الحسن
تنها مدل بلوغ  تاكنونداده  يالملل نيببخشد اما مدل بلوغ شركت ت ميكرده و سرع

نيل به دولت  يگام بندو  موردنظرهاي موجود در اين حوزه بوده كه فقط به عامل
  هوشمند اكتفا كرده است.
 ييها ينسل بندهاي نوين متكي بر فناوري و بلوغ اجتماعي با رويكرد تكامل دولت

) براي اولين بار با نسل بندي 2011( 2ائه شده است. پتروفهاي نوين اربراي دولت
  دولت الكترونيك به سه نسل، دولت هوشمند را تكامل دولت الكترونيك دانست.

هاي زياد نتايج محدودي كسب كرد و به ديجيتالي شدن ؛ اطالعاتي: با هزينه1نسل 
  اطالعات انجاميد،

د محوري و يكپارچگي اطالعات پيش گرا كه با دو رويكرد شهرون؛ دولت تحول2نسل 
  رفت و
هاي گشودگي، مشاركتي، پاسخگو و شهروند ؛ دولت باز كه داراي ويژگي3نسل 

 محوري است.

 )،M( 4مدرن )،S( 3از نظر پتروف دولت خدمت محور )SMART( دولت هوشمند
است. وي چارچوب رسيدن به  )T( 7شفاف و )R( 6پاسخگو )،A( 5ريپذ تيمسئول

 - جزء  8اقتصاد باز، دولت باز و نوآوري باز ) دانسته و (ا شامل سه بعد گشودگي ر
- ، برنامهيساز تيظرف، شهرونديمالي، مشاركت  نيتأمفناوري و زيرساخت، نوآوري و 

را   ـ هاي قانوني، رهبريها و چارچوبهاي كاربردي و خلق مشترك، نهادها، سياست
  كند.اجزاء دگرگوني گشودگي معرفي مي عنوان به

دولت به سه نسل اين پديده را فراتر از  يبند ميتقس) نيز با 2012( 8گيل ـ گارسيا 
اي از تغييرات فناورانه، سياسي، سازماني تا پيشرفت فناوري دانسته و آن را زنجيره

                                                                                                                              
1. al Mansoori & Al Hassan 
2. Petrov 
3. Service-oriented 
4. Modern 
5. Accountable 
6. Responsive 
7. Transparent 
8. Gil-Garcia 
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  كند.اجتماعي همچون پتروف معرفي مي
هاي سازمان وي نسل اول دولت الكترونيكي را حاصل الكترونيكي شدن ارتباطات بين

، يرسان اطالعدر  وكار كسبدولتي و يكپارچگي در ارائه خدمات دولت به شهروندان و 
يا دولت  1داند. نسل دوم دولت يا دولت ماو غيره مي يساز كپارچهيتعامل، تراكنش، 

هاي اجتماعي دانسته كه موجب هايي چون فناوريرا برخاسته از ظهور پديده 2ويكي
. نسل سوم دولت را نيز دولت هوشمند معرفي شود ميان دولت مشاركت فعال ذينفع

كند. دولتي كه از فناوري اطالعات پيچيده براي ارتباط داخلي و يكپارچگي مي
هاي فيزيكي براي خدمت بهتر به شهروندان و اطالعات، فرآيندها، نهادها و زيرساخت

اطالعات جغرافيايي،  هاي، فناوريها يساز يمجازكند. حسگرها، جوامع استفاده مي
تواند مانند يك مغز براي هاي اجتماعي و ساير عناصر ميهاي كاربردي رسانهبرنامه

هاي هاي دولت، بلكه حضور بازيگران اجتماعي، زيرساختمديريت منابع و قابليت
  عمل كنند. ها رساختيزآالت و تجهيزات با كمك اين فيزيكي و ماشين

 يبند ميتقسر ارائه خود دولت الكترونيكي را به سه نسل ) در مالزي و د2013( 3زهري
  كه نسل سوم آن دولت هوشمند است؛ يا گونه بهكند مي

دغدغه اين نسل از دولت  نيتر مهم نسل اول دولت الكترونيكي (اطالعاتي سازي):
  الكترونيكي، كامپيوتري كردن دولت است.

سل دوم دولت الكترونيك، انتقال و (انتقال الكترونيكي): ن نسل دوم دولت الكترونيكي
تبديل به دولت يكپارچه و شهروند محور است. اين نسل، دولتي است كه باز و شفاف 

  است و نوآوري در حاكميت دارد.
نسل سوم دولت الكترونيك (دولت هوشمند): دولت هوشمند، نسل سوم دولت 

است و تحت عنوان  4اتمبتني بر فناوري اطالعات و ارتباط كامالًكه  استالكترونيكي 
كند، نوآوري در مدل نوظهور مطرح شده است. اين نسل، دولتي است كه فكر مي

را  يكار چهبه دنبال اين است كه  داًيشدو دولت  دهد ميمشي گذاري رخ فرآيند خط
) معتقد 2013هايش انجام دهد. زهري (براي افزايش كارايي و اثربخشي خود و فعاليت

                                                                                                                              
1. we-government 
2. wiki government 
3. Zahri 
4. Information and Communication Technology 



  .... ابعاد نييدولت هوشمند: تب يبرا يمدل

 
 

149 

-، قابليت جابه1حاصل تركيب پنج واژه اجتماعي )S.M.A.R.T(است واژه هوشمند 

. در است 5و اعتماد 4باز كامالً، گشودگي بنيادين يا 3تحليلو، تجزيه2جايي يا سيار بودن
در سطح باال و دوستدار شهروند ارائه  6شده يساز يشخصخدمات  تنها نهبعد اجتماعي، 

مشتركي  يها يهمكارتا  شود يمازه داده ، بلكه به شهروندان و جامعه مدني اجشوند يم
هاي همراه براي ارائه ، آخرين فناوريييجا جابهبا دولت داشته باشند. در بعد قابليت 

و  جا همهگيرند و از مشاركت شهروندان در اطالعات و خدمات مورد استفاده قرار مي
هاي موبايل و شبكههاي كاربردي، پيامك، رسانه اجتماعي با استفاده از برنامه وقت همه

هاي حجيم ، از تحليل دادهليوتحل هيتجزبعد  . درشود مي مند بهرهو يارانش ابري  ميس يب
. در بعد شود يمارتباطات و تبادالت استفاده  يساز يفردها و براي استخراج كنش

باز، شفافيت بنيادين در همه ابعاد حكومت، سياست و  كامالًبنيادين يا ـ  گشودگي
 "باز ، فرض شيپ طور به". تعامالت و تبادالت در اين نسل شود ميايجاد  روكا كسب

از ديگر  7گيرد. شفافيت و درگير نمودن شهروندان در فرآيند خلق مشتركصورت مي
به استفاده از داده جهت  وكار كسببارز اين نسل است. وادار نمودن بخش  يها يژگيو

وصيات اين نسل است. در بعد اعتماد ارائه خدمات جديد به شهروندان از ديگر خص
سبب ارائه خدمات منعطف، در دسترس و  مؤثر طور بهامنيت در فضاي سايبر  نيتأمنيز، 

  داراي قابليت رعايت حريم خصوصي خواهد شد.
نسل  5را به  الكترونيكي)، دولت 2014( 8كروز و سندوال المازندر تحقيقي ديگر واله

 كامپيوتر عصر سريع در ميالدي كه تغييرات 80وايل دهه ا اند؛ نسل صفر درتقسيم كرده
دولت  بعدي مرحله الكترونيكي شدن را آغاز كردند و گرايش به هافايل و آمد به وجود

به  هاسازمان از برخي اطالعاتي صرفاً يها تيسا وببا آغاز  1.0 يعني نسلالكترونيكي 
شد  پديدار 2.0 وب يفنّاور رنت،اينت رونق با و ميالدي 90دهه  اواخر در. آمد وجود

باز كرد  وب صفحات در پويا محتواي و اجتماعي يها شبكه از استفاده كه راه را براي
هاي جديد يعني سازمان مفهوم و دو داد يم مردم را اجازه با مستقيم كه تعامل يبه شكل

                                                                                                                              
1. Social 
2. Mobile 
3. Analytics 
4. Radical-Openness 
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8. Valle-Cruz & Sandoval-Almazán 
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 راه درفناوري هم ظهور با. )2001مجازي را ظاهر كرد (فانتين،  بوروكراسي و مجازي
 در .پديدار شد 3.0 نسلدولت الكترونيكي  وب، پشتيباني از و 2010 سال اواخر
 )2012، گيل ـ گارسيا دولت هوشمند ( يا 4.0دولت الكترونيكي نسل  يك تعريف
  .گرديد پر رنگ پيچيده ارتباطات و اطالعات فناوري كاربرد

  شناسي پژوهشروش
بعاد دولت هوشمند به جهت كاربرد در تبيين و تشريح مفهومي ا پژوهش، اصلي هدف
اي و پژوهش توسعه هدف، بر اساس لذا هاي توسعه دولت هوشمند است،برنامه

بهره گرفته  يكار دست بدون اصلي و هاياز داده حاضر پژوهش در. است كاربردي
براي احصاء . شودمي شمرده) يشيرآزمايغ( توصيفي تحقيقات زمره پس در ،شده است
 فرا مطالعه بنابراين از رويكرد قاالت مختلف اين حوزه استفاده شده است،ابعاد از م
 و علوم مختلف هايحوزه در مطالعات رشد با اخير هايسال در .است شده استفاده
 اطالع كه اندرسيده نتيجه اين به پژوهشگران افزونگي اطالعات، با علمي جوامع مواجه

 ريپذ امكان زيادي حد تا زمينه اين در وز بودنر به رشته و يك ابعاد تمامي بر تسلط و
 موضوع در شده انجام مطالعات عصاره تركيبي كه هايپژوهش انجام بنابراين نيست،
 يافته گسترش دهند،مي قرار فراروي پژوهشگران علمي، و مندنظام ة شيو به را خاص
 پيشين طالعاتم شناسيآسيب و تركيب بررسي، منظور به كه ها روشاين  از يكي. است
 وتحليل تجزيه يك فرا مطالعه .است فرا مطالعهاست،  شده معرفي هاي اخيرسال در

روشي  فرا مطالعه. است خاص حوزه يك در شده انجام مطالعاتي كارهاي از عميق
بندي دسته فراروش و يفرا تئور ،)فراسنتز( ، فراتركيبفرا تحليلتواند به است كه مي

 انجام گذشته مطالعات نتايج روي فقط كه است كمي مطالعه فرا نوعي فرا تحليل شود.
 مطالعات در استفاده مورد مفاهيم روي و كيفي صورت بهاگر  فرا مطالعه اين. شودمي

 حوزه در فقط اگر. شودمي شناخته يا فراتركيب اسنتز فر نام به گيرد، انجام گذشته
 در فقط فرا مطالعه اين چنانچه روش و فرا نام به باشد، گذشته كارهاي شناسيروش
 شودمي ناميده يفرا تئور گذشته باشد، هايپژوهش هايچارچوب و هامدل حوزه

و  كيفي زمينه مطالعات اين در موجود هايبيشتر مدل به اينكه توجه با). 2006 زيمر،(
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براي  روشي مناسب عنوان به 1روش فراتركيب از استفاده هستند، كمي هايداده بدون
اي سندلوسكي و باروسو مراحل زير به روش هفت مرحله با كيفي مطالعات رجمهت
  ؛شود مي ) اجرا2006(
  تنظيم سؤاالت پژوهش،                                        ـ1
  مند،                              نظام صورت بهبررسي متون  ـ2
               جستجو و انتخاب مقاالت مناسب،             ـ3
  استخراج اطالعات مقاله،  ـ4
  ي كيفي،ها افتهوتحليل و تركيب ي تجزيه ـ5
  كنترل كيفيت و ـ6
  ها.ارائه يافته ـ7

 با نظريه ايجاد يا و 2تركيب تفسيري براي كه است تحقيق روش نوعي فراتركيب روش
 مختلف، كيفي تمطالعا هاياستعاره يا هايافته و مقايسه سازييكپارچه از گيريبهره

 منظور بهمطالعه  چندين يساز كپارچهي براي فراتركيب). 2002، 3بِكشود (استفاده مي

 از بجاي خالصه جامعي شود. فراتركيبمي استفاده و تفسيري جامع هاييافته ايجاد

  دهد. مي ارائه تفسيري تركيبي ها،يافته
در هر بعد دولت  شده ييناساشهاي آنتروپي شانون شاخص بندي رتبهدر پايان با روش 

  . شود مي بندي رتبههوشمند با توجه به مطالعات پيشين 

  هاي پژوهشمراحل و يافته
  هاي زير اجرا شد؛) گام2006اي سندلوسكي و باروسو (روش هفت مرحله بر اساس

  پژوهش هايسؤال يك: طرح گام
  :شرح زير در راستاي هدف پژوهش طراحي شد به پژوهش هايسؤال

  ؟(دولت هوشمند متكامل و جامع چيست) مدل دولت هوشمند چگونه است ـ1
  ؟ چيستهاي شناسايي آن و شاخصابعاد مدل دولت هوشمند  ـ2

                                                                                                                              
1. Meta –Synthesis 
2. Interpretive Translations 
3. Beck 
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  مند متونگام دوم: بررسي نظام
برابر با دي  2000هاي انجام شده از سال ها و پژوهشبراي اين پژوهش مقاالت، پروژه

مورد بررسي و  1396دي برابر با خردادماه ميال 2017شمسي تا مي  1378ماه سال 
بندي محتواي مقاالت توليد شده در زمينه مطالعه قرار گرفته است. براي مرور و دسته

هاي مقاالت علمي و از طريق موتور جستجوي علمي مورد پژوهش، با مراجعه به بانك
هوشمند  دامنه تحقيقات صورت گرفته روي دولت ازآنجاكه، پژوهش آغاز شد. 1گوگل

با دو زبان فارسي و انگليسي به اشكال  4جدول  يها دواژهيكلمورد نظر محقق بود، 
مقاله در جستجوي اوليه يافت  890نوشتاري مختلف، مورد جستجو قرار گرفت كه 

  شد.

جستجو يها دواژهيكل .4جدول   

  انگليسي فارسي
 دولت هوشمند

  حكمراني هوشمند
 دولت الكترونيك هوشمند

تركيبي با  صورت بهند (به دليل ارتباط موضوع شهر هوشم
  هاي ديگر)واژه

-صورت تركيبي با واژه دولت باز (به دليل ارتباط موضوع به

  هاي ديگر)

Smart Government 
Intelligent e-government 
Intelligent government 
intelligent state 
smart State 
Smart governance 
Smart city 
Open Government 

  مناسب هايمقاله انتخاب و وجو جستسوم:  گام
حذف يا  3معيارهايي بر اساس فرايند نمايش داده شده در شكل  بر اساسمقاالت 

  انتخاب شدند. 

                                                                                                                              
1. https://scholar.google.com 



 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  فرايند گزينش و انتخاب مقاالت .3شكل 

 تعداد منابعي كه يافت شده است
890N= 

 شدهغربالهاي كل چكيده
156N= 

 شدهيبررسكل محتواي مقاالت 
70N= 

 تعداد مقاالت اوليه
45N= 

 تعداد مقاالت نهايي شده
44N= 

 تعداد مقاالت رد شده به علت عنوان
734N= 

 چكيده نظر از شده رد مقاالت تعداد
86N= 

 تعداد مقاالت رد شده از نظر محتوا
25N= 

 تعداد مقاالت رد شده به علت فقدان اطالعات نويسنده
1N= 
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 زبان جغرافيايي، محدوده چون مواردي شامل پذيرش، عدم يا پذيرش معيارهاي

 و مطالعه مورد شرايط مطالعه، مورد جامعه مطالعه، هايروش مطالعات، زمان طالعات،م
معيارهاي انتخاب را  ها آن. بسياري از مقاالت حذف شدند چراكه است مطالعه نوع

 مثالًكردند. با توجه به ماهيت تحقيق مقاالت غير مرتبط با زمينه پژوهش (برآورده نمي
ني يا فرهنگي دولت هوشمند يا شهر هوشمند و يا مطالعات هاي قانودر رابطه با جنبه

و غيره در توسعه دولت الكترونيكي) از اين مطالعه كنار گذاشته  يشناخت جامعهموردي 
مقاله مربوط به  44شدند. همچنين كتب و گفتگوهاي علمي نيز حذف شدند. در پايان 

  موضوع، يا اشاره داشته به بخشي از موضوع انتخاب شد.

  چهارم: استخراج نتايج مگا
براي استخراج نتايج به روش فراتركيب ابتدا از هر منبع انتخاب شده در فرايند قبل، 

 شده ييشناسامنبع  44كد از  148. شود ميپژوهش احصاء  سؤاالتكدهاي مربوط به 
شده است (در جدول شماره  خودنگاشتاحصاء و سپس كدهاي احصاء شده به منابع 

  است). قابل مشاهده  5

  كيفي هايوتحليل و تلفيق يافته تجزيهپنجم:  گام
از مطالعات پيشين را كه در پاسخ  شده ييشناساروش فراتركيب تمام عوامل  بر اساس

بندي مفهومي اند، در نظر گرفته سپس با دستهطراحي شده  استخراج شده سؤاالتبه 
بندي . در ادامه با گروهكنيمهر كد، مفاهيم (تم) مرتبط با پژوهش را شناسايي مي

مشاهده  5كنيم كه در جدول ها يا ابعاد دولت هوشمند را شناسايي ميمفاهيم، مؤلفه
  .شود مي



 

 

  (ابعاد) و مفاهيم احصا شده از كدهاي مرتبط ها مؤلفه .5جدول 

  منبع  كدها  مفاهيم (تم)  (ابعاد) مؤلفه

فناوري هوشمند/ زيرساخت هوشمند

دولت الكترونيك نسل جديد

يهاشبكهتلفيق دولت الكترونيك، دولت همراه و
 اجتماعي

 برخط بودن

 ي مياني كاربرديها برنامه

 تداركات (الكترونيك)

 دولت الكترونيك

 ت باجه)دولت الكترونيك داخلي (پش

 دولت همراه

 هاي دولت الكترونيك سامانه

 ي جديد دولت الكترونيكها شكل

 يخودكارساز

 )2014(حسن، مهدي و الخفجي، 

 )2016(المنصوري، علي و الحسن، 

 )2011(باتاگن، 

 )2012گارسيا، (گيل

، هلبيگ و اُجو، گيل ـ گارسيا (
2014( 

 )2015(هارش و ايچالكاران، 

  )2016(كيچين، 
  )2014ي و همكاران، (نروت

 )2014(پروتيچ، نستروف و واكتيچ، 

 )2014المازن، كروز و سندوال(واله

 مبتني بر رايانش ابري رايانش ابري

 )2014(حسن، مهدي و الخفجي، 

، هلبيگ و اُجو، گيل ـ گارسيا (
2014( 



 
  منبع  كدها  مفاهيم (تم)  (ابعاد) مؤلفه

 فناوري هوشمند

  فناوري
 زيرساخت هوشمند

 فناوري اطالعات هوشمند

 ت و ارتباطات پيچيدهفناوري اطالعا

 ي هوشمندها يفناوركاربرد 

 فهم فناوري

 ي نوظهورها يفناوركاربرد 

 ي پيشرانها يفناور

 محيط مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات

 ي فناوري اطالعات و ارتباطاتها رساختيز

 حسگرهاي الكترونيك

 كاربرد هوش مصنوعي

 )2016(المنصوري، علي و الحسن، 

 )2015ر، (بليوار و ميج

  )2016(بليوار، 
 )2014(ايوم و كيم، 

 )2012گارسيا، (گيل

، هلبيگ و اُجو، گيل ـ گارسيا (
2014( 

، ژانگ و پارون سيد، گيل ـ گارسيا (
2016( 

  )2014(لي و لي، 
 )2014(ملولي، لوناريس و ژانگ، 

 )2014(شول و شول، 

  )2000(سدان، 
 )2014المازن، كروز و سندوال(واله

 هاي حجيمداده ي حجيمها داده

، هلبيگ و اُجو،گيل ـ گارسيا (
2014( 

  )2014(مهشوري و جانسن، 
 )2017(چتفيلد و رديك، 



 

 

  منبع  كدها  مفاهيم (تم)  (ابعاد) مؤلفه

 ي نوينها رسانه

 يا چندرسانه

 ي اجتماعيها رسانه

 هاي نوين رسانه

 ي اجتماعيها شبكه

 )2016(المنصوري، علي و الحسن، 

 )2012گارسيا، (گيل

اُجو،  ، هلبيگ وگيل ـ گارسيا (
2014( 

(گيفر، سينيسكالچي و تيسورير، 
2012( 

 وب معنايي
 ، طراحي وبها وبالگ

  كاربرد وب معنايي

، هلبيگ و اُجو،گيل ـ گارسيا (
2014( 

  )2014المازن، كروز و سندوال(واله
  )2014(دو و كين، 

 سيار بودن
 همراه و سيار

ي كاربردي عمومي گوشي همراه هوشمندها برنامه

، هلبيگ و اُجو،ـ گارسيا گيل (
2014( 

 )2016(المنصوري، علي و الحسن، 

 )2014(ايوم و كيم، 



 

 

  گام ششم: حفظ كنترل كيفيت
حفظ كنترل كيفيت در اين مرحله، پژوهشگر براي كنترل مفاهيم احصاء شده  منظور به

خود و وجود پايايي در روش فراتركيب، از نظرات يك خبره بهره جست. براي اين كار 
تجربه اجرايي در اي با تخصص دولت الكترونيك و فناوري اطالعات كه داراي خبره

تصادفي چند مقاله از مقاالت منتخب، انتخاب  صورت بهاين حوزه بود، انتخاب شدند. 
كدگذاري دوم  عنوان بهو براي احصاء كدها در اختيار ايشان قرار گرفت. نتايج حاصله 

 با K=868/0 با شاخص كاپا براي سنجش ميزان توافق دو كدگذار محاسبه شد. مقدار
 توافق بر مبني( صفر فرضيه رد با و بوده پذيرش مورد 001/0 عناداريم عدد به توجه
 در و بوده كدگذار دو بين باال توافق وجود دهنده نشان) شانس بر اساس كدگذاري دو

  .است پايايي داراي كدگذاري نتيجه

  نتايج پژوهش وتحليل تجزيه
  گام هفتم: ارائه نتايج

هاي اين پژوهش هاي گذشته از يافتهژوهشروش آنتروپي شانون، ميزان پشتيباني پ از
توان از لحاظ روش آنتروپي شانون، مي بر اساسشود. آماري نشان داده مي صورت به

مدل بلوغ دولت هوشمند و تعيين ميزان پشتيباني   يها مؤلفهكمي به توصيف ابعاد و 
ا تشكيل ر 6جدول  2و  1با توجه به روابط  .پرداخت مؤلفهگذشته از هر  يها پژوهش

  دهيم.مي
  

∑ ∗ 	 ln , 1,2, … , ,																				 )       1رابطه 
                                                           

∑
                                                     )                     2رابطه   

                                                      



 

 

  تعيين ميزان پشتيباني مطالعات پيشين از ابعاد احصاء شده براي دولت هوشمند .6جدول 

∗  فراواني كدها مفاهيم (تم)  
عدم 
  اطمينان

ضريب 
  اهميت

رتبه 
 كد

 )1:رتبه،385/0:وزن(هوشمندمديريت و رهبري
 )3:رتبه،2/0:وزن(هوشمندتعامل

  تعامل هوشمند
 )7، رتبه: 049/0(وزن: 

13  000/0  000/0 1000/0 تعامل هوشمند
13  000/0  000/0 1000/0تعامل عمومي بر خط در ارائه خدمات

12  183/0009/0-2693/0 تعامل برخط
12  183/0009/0-2693/0 يريپذتعامل

13  183/0009/0-2693/0 تعامل شهروندان
13  000/0  000/0 1000/0 تعامل اجتماعي

13  000/0  000/0 1000/0خدمات تعاملي و خدمات منفعل
473/0023/0-6792/1 ارتباطات  8

13  000/0  000/0 1000/0 ارتباط با مشتري

  همكاري
 )9، رتبه: 040/0(وزن: 

657/0031/0-12485/2 همكاري  4

-693/0 2 همكاري بين سازماني  183/0  009/0  12 

 يكپارچگي
 )8، رتبه:047/0(وزن:

697/0033/0-14639/2 يساز كپارچهي  3
13  000/0  000/0 1000/0يا دادهيكپارچگي 



 

∗  فراواني كدها مفاهيم (تم)  
عدم 
  اطمينان

ضريب 
  اهميت

رتبه 
 كد

290/0014/0-3099/1يكپارچگي اطالعات  11
 هماهنگي

 )16، رتبه:018/0(وزن:
-386/1 4 هماهنگي دروني دولت  366/0  018/0  10 

 مشاركت
 )11، رتبه:033/0(وزن:

-639/2 14 مشاركت شهروندي  697/0  033/0  3 

  يگذار اشتراك
 )12، رتبه: 031/0(وزن: 

473/0023/0-6792/1ي اطالعاتگذاراشتراك  8
12  183/0009/0-2693/0گذاري دادهاشتراك
13  000/0  000/0 1000/0گذاري منابعاشتراك

 )5:رتبه،069/0:وزن(هوشمندمحيط
 )4:، رتبه111/0:وزن(دهوشمنخدمات

 )2:رتبه،218/0:وزن(هوشمندزيرساخت/هوشمند فناوري
 )6:رتبه،014/0:وزن(هوشمندايمني و امنيت

  امنيت و ايمني هوشمند
 )17، رتبه: 014/0(وزن: 

290/0014/0-3099/1امنيت و ايمني هوشمند  11
13  000/0  000/0 1000/0حفظ حريم خصوصي

13  000/0  000/0 1000/0 مديريت بحران



    ابعاد.... نييهوشمند: تبدولت  يبرا يمدل
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  گيري و پيشنهادهانتيجه
بعد است كه هر  6، دولت هوشمند داراي 7در جدول  شده ييشناساهاي مؤلفه بر اساس

مطالعات پيشين است. اين مدل  بر اساسبندي شده هايي رتبهبعد داراي شاخص
ميت هر شاخص ارائه شده است. اه بر اساستبيين مفاهيم دولت هوشمند  منظور به

) و مدل 2016گارسيا (ـهاي ديگر مانند مدل گيلمدل ارائه شده در مقايسه با پژوهش
. اين پژوهش اولين استبندي مشخص تر و داراي دسته) كامل2014شول و شول (

   .استو ابعاد دولت هوشمند  ها شاخص بندي رتبه منظور بهپژوهش 
ها و مديريت كشورها موجب افزايش پيچيدگي در دولت هاي پيشرفتهظهور فناوري

. هرقدر مخاطرات بيشتر باشد، ضروري است كه براي مديريت كارآمد و شده است
بنابراين در ؛ هاي مواجهه با خطرات، نگاهي فراتر از فناوري داشته باشيماتخاذ سياست

ري ضروري كنار توسعه فناوري، توسعه مديريت و حكمراني در دولت هوشمند ام
است. مقاالتي چند به موضوعات و مفاهيم نوين در دولت هوشمند با رويكردهاي 

) با رويكرد مديريت 1385پورعزت و طاهري عطار ( مثال عنوان بهاند. متفاوت پرداخته
) با رويكرد يكپارچگي و نوآوري در 2014، هلبيگ و اُجو (گيل ـ گارسيا عمومي، 

كرد يكپارچگي فرايندها و استفاده از فناوري اطالعات، ) با روي2014فرايند، رابل (
 وجود نيباانوين از اين نوع هستند.  ساالري مردم) با رويكرد 2014ملولي و همكاران (

-اين مقاالت هر يك از يك سو و با رويكردي خاص به پديده دولت هوشمند پرداخته

مند، اذعان دارد كه يافتن بعد دولت هوش 14) پس از معرفي 2016( گيل ـ گارسيا اند. 
در اين  حال نيبااابتكاري كه شامل تمام ابعاد هوشمند دولت باشد، بسيار دشوار است. 

مقاله سعي شد تا با روش فراتركيب كليه تحقيقات پيشين در دسترس را بررسي و 
را ارائه دهيم. اين مدل چارچوب منسجمي پيش روي محققين براي  يچندبعدمدلي 

  .دهد ميقرار  مطالعات آتي
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ارائه مدل دولت هوشمند مبتني بر مطالعات پيشين. 7جدول   

 رهبري و مديريت هوشمند ـ1
 )باز بودندولت باز (ـ 1
  سازمان هوشمند ـ2
  وربهره ـ3
  شفاف ـ4

 حكمراني خوبـ5
  مديريت هوشمند ـ6
  نوآور ـ7
 پاسخگوـ8

  ريپذتيمسئولـ9
  ريپذ انعطاف ـ10
  خالق ـ11
  زداتمركزـ12

  سادهـ13
  كارآفرين ـ14
  

 فناوري هوشمند/ زيرساخت هوشمند ـ2
 فناوري هوشمند ـ1
دولت الكترونيك نسل ـ 2

  جديد

 سيار بودنـ3
  هاي نوينرسانه ـ4

  هاي حجيمدادهـ5
  وب معنايي ـ6

  رايانش ابريـ7

 تعامل هوشمند ـ3
  تعامل ـ1
  يكپارچگي ـ2

 همكاريـ3
 مشاركتـ4

  يگذاراشتراكـ5
  هماهنگيـ6

  

 خدمات هوشمند ـ4
  پذير خدمات دسترسـ4  هوشمند وكاركسبـ3 خدمات پايدارـ2 خدمات هوشمند ـ1
 محيط هوشمند ـ5
 برابري و عدالت اجتماعي ـ1
 جامعه دانشي ـ2

 ساالري هوشمندمردمـ3
 اعتمادـ4

  محيط هوشمندـ5
  مبتني بر شهروند هوشمندـ6

  تحكيم هويت مليـ7
  خالق مداراـ8

 امنيت و ايمني هوشمند ـ6
    مديريت بحرانـ3 حفظ حريم خصوصيـ2 امنيت هوشمندـ 1
  

 شود ميتواند داراي مسير رشد و بلوغ باشد. پيشنهاد ابعاد ارائه شده در اين پژوهش مي
با دولت هوشمند، مدل  ها آنها و تعيين فاصله كه در تحقيقات آتي جهت ارزيابي دولت

هاي ارتقاء كشورها را از توان گامبلوغ تدوين شود. در مدل ارزيابي مذكور ميارزيابي 
در ارزيابي، به گام باالتر تصوير كرده و برنامه گذار طراحي  شده نييتعوضع موجود 

هر شاخص و بعد روي هوشمند  ريتأثتوان ميزان كرد. همچنين با مطالعات تطبيقي مي
- دولت يهوشمند سازاولويت سند راهنمايي براي  سازي دولت تحقيق كرده و با تعيين

به انواع هوش  شده نييتعهاي ها تدوين كرد. همچنين با نگاشت ابعاد و شاخص
، هوش منطقي و ...)، نوع وكار كسب(مانند هوش سازماني، هوش  شده شناخته

  را تعيين كرد. ها آنها و نقاط قوت و ضعف هوشمندي دولت
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