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 چکيده
مورد توجهه دولهق اهرار     شیازپشیب کیالکترونی هوشمند هاسامانه ها بادولتی وزارتخانهخدمات  قیتلفهای اخیر در سال

ایهن   رونیه ازا. به دولق هوشهمند اسهق   یابیدست یمؤثر در راستا یوزارتخانه، گام کیامور  یتمام یهوشمندسازگرفته اسق. 

انجام شهد  اسهق. در ابتهدا اب هاد     ، رانیدر ا هاخانهوزارت هوشمندسازی یجامع برا یمفهوم الگوی یبا هدف ارائه طراح تحقیق

اب هاد دولهق هوشهمند     قیه تحق اتیه احصا شهد. براسهاس ادب   قیتحق اتیو ادب نیشیمطال ات پ یدولق هوشمند براساس بررس

هوشهمند   طیهوشمند، ت امهل هوشهمند و محه    قیهوشمند، امن رساخقیز ند،هوشم یهوشمند، فناور قیریو مد یشامل رهبر

مهه ین ییهها مصهاحبه  ،رانیه موجهود در اب هاد دولهق هوشهمند در ا     یهامؤلفه یخألها ییمنظور شناساشد. در ادامه به ییشناسا

نظهام   ،یسهارر سهته یتنهد از نظهام شا  از نظر خبرگهان ببار  یریگبا بهر شد  شناسایی یبا خبرگان انجام شد. خألها افتهیساخق

شهد   از اب هاد ارائهه   یریگ. سپس با بهر ایدن یهادولق ریو ت امل با سا یهماهنگ ،یتوجه به فرهنگ و تمدن اسالم ،ریزیبرنامه

 اسهاس  نیه وزارت هوشمند اسهتخرا  شهد. بهر ا    ستمیس یمفهوم الگوی ،ادیبنداد  نظریهو استفاد  از روش  نیشیمطال ات پ در

و  یازسهنج ین .2 ،یههای ثبته  بهر داد  یمبتنه  ینظهام ممهار   جهاد یا .1 :وزارت هوشهمند شهش گهام    ستمیس یمفهوم یراحط یبرا

هها و  مهدل  یطراحه  .4در انبهار  داد ،   میههای حجه  داد  یو گهردمور  یمورجمهع  .3 ،ینیسهرزم  شیبراسهاس ممها   یزیربرنامه

 .5، هها تمیالگهور  یو هوشمندسهاز  یابیه و ارز شیو پها  یبانیشهت و پ قیه احم ،ریزیو برنامه یگذاراسقیس یبرا ییهاتمیالگور

و بها   یشه یمایپ کهرد یبها رو  قیه دانش، در نظر گرفتهه شهد. درنها   گا یو استقرار پا دیتول .6و  یو ت امل یتیریتوس ه داشبورد مد

مهدل  کهه  شهد   صو مشهخ  دییه تأ قیه مهدل تحق  Smart PLSافهزار  از نرماستفاد  نامه و پرسش قینظر خبرگان ازطر افقیدر

 .ردیارار گ یبردارمورد استفاد  و بهر  هاخانهوزارتهوشمندسازی  یتواند برامی یابولشد  تا حد اابلارائه یمفهوم

 

                                        
 .  رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز یاطالبات، دانشگا  مزاد اسالم یفناور قیریمد یدکترا یدانشجو .1

 a.memar@chmail.ir)نویسند  مسئول( دانشگا  خوارزمی، تهران، ایران  یبلمئقیهبضو . 2

 .رانیای واحد تهران مرکزی، تهران، دانشگا  مزاد اسالم یبلمئقیهبضو . 3
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 اديبنداده يوزارت هوشمند، دولت هوشمند، تئور مدل مفهومي،تعهد  ها:کليدواژه
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 مقدمه
نظر منهها  های تحقسازمانها و نهو اهداف راهبردی در وزارتخا قیف ال محدود وس ق 

بر فنهاوری اطالبهات شهد     ی متنوع مبتنیهاسامانهبرداری منها از انواع بهر  شیافزامنجر به 

ی هها سهامانه در  ازیات موردنطالبها و اداد انبوهی از حجم  اسق. این موضوع بابث ایجاد

رداری هدفمند و هوشمندانه بشد  اسق. بدم امکان بهر  در اب اد مختلفاطالباتی مت دد و 

و  قیه حما ،یزیه ربرنامهه  ی وگهذار اسهق یسها و اطالبهات، فراینهدهای   از تمامی این داد 

وزارتخانه دشوار سهاخته  در سطوح مختلف  ی راابیو ارز شیپروژ ( و پا قیری)مد یبانیپشت

نهه  ههای بصهر حاضهر،  گو   ها و سازماناسق. اما با توجه به پیچیدگی بملکرد وزارتخانه

 توان مفهوم هوشمندی را در منها تبیین کرد؟   می

هها  سهازمان  یاز سهو  یکیارائه انواع خدمات الکترون ،ایبه دو دهه اسق که در دن کینزد

انهد.  دولق سهخن گفتهه   یسازهوشمند کردیاز پژوهشگران از رو یاریمغاز شد  اسق و بس

اجماع باشهد وجهود    ین که دارااز دولق هوشمند، اجزا و اب اد م یقیدا فیت ر ،نیباوجودا

 نیبه  تواننهد ی طهور مه   یمته  یهاها در دههدولق ایها نظام نکهیا .(1336)تقوا و دیگران،  ندارد

)برگریهون و   ردیه مورد توجه اهرار گ  دیاسق که با یاز مسائل اساس یکی کنند، یمردم حکمران

استفاد  از منها،  ییتوانا دیاب دولق د،یهای جدموازات ظهور فناوریبههمچنین  .(2412گاردلز، 

همهرا  بها سهربق و     یارائه خدمات دولته  و یدر ش ینومور جادیو ا دیجد طیانطباق با شرا

نظهران  از صهاح   یاریبس ل،یدل نیبه هم .(2414)گیل گارسیا و دیگران،  من را داشته باشد قیفیک

 یشهمند را بهرا  هوشمند و شههر هو  قیمانند دولق باز، دولق هوشمند، حاکم ییراهکارها

)تقهوا و  انهد  کهرد  فناورانهه ارائهه    راتییه تغ یها و حرکق در راستا الش  نیشدن با امواجه

 .(1336دیگران، 

هها در کشهور بها مسهائل     امهروز  وزارتخانهه  وزارتخانه از نهادهای اصلی دولق اسهق.  

( و پهروژ   قیری)مهد  یبانیو پشهت  قیحما ،یزیرو برنامه یگذاراسقیدر  رخه س یمت دد

مطلوب  یهماهنگو بدم ی. پراکندگندمواجه هاقیها و ف الو اصالح برنامه یابیو ارز شیپا

از  یبانیو پشهت  قیه مادر ح یهی ضه ف تهوان اجرا   ،یزیه رو برنامهه  یگذاراسقیس ینهادها
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و  شیامکهان پها  و مت اابها  بهدم   یمواع به اهداف سهازمان به یابیدر دست هاقیها و ف البرنامه

 یجامع بهرا  یو اصالح منها، ضرورت اتخاذ راهبرد هاقیها و ف الوشمندانه برنامهه یابیارز

 ینهدها ایفر یهوشمندسهاز  .اسهق  کهرد   جهاد یهها ا مشکالت را در وزارتخانهه  نیغلبه بر ا

در  یابیه و ارز شیپهروژ ( و پها   قیری)مد یبانیو پشت قیحما ،یزیرو برنامه یگذاراسقیس

و بملکهرد   یریه گمیتصهم  نهد ایاطالبات موج  بهبود فر یفناوربا استفاد  از ها وزارتخانه

 .  شودیم یمجموبه بوامل و افراد در جهق اهداف سازمان ختنیو برانگ وزارتخانه

ماننهد نگهرش بهه مشهارکق      ییمبنا ییهادولق هوشمند تفاوت فیبا مرور ت ار هر ند

هوشهمند و   یهها یوشه هها، گ محور، پردازش ابهرداد  اطالبات مکان یمورجمع ،یشهروند

دولهق   ایه  یکه یمن، با دولهق الکترون  ریو نظا یمحاسبات ابر ،یشخص تالیجید یارهایدست

بهه دولهق    لیو  ه در ن می ه در ارائه مفاه یشخصاما هنوز مدل م شود،یهمرا  مشاهد  م

 .(1336، دیگران)تقوا و  شودیهوشمند مشاهد  نم

طور فراوان اطالبات به یفناور نهیدر زم یا پراکند اادامات ،مختلف یزمان یهادر برهه

و  گرفتهههیکشههور صههورت مهه  یدر سههطو وزارت بهداشههق، درمههان و ممههوزش پزشههک  

کهه در وزارت   ییهها وجهود همهه تهالش    بها . (443 :1333 ران،یه سالمق در ا یگذاراسقی)سردیگیم

انجهام  امهور   یهوشمندسهاز  یاطالبهات در راسهتا   یگیری از فنهاور بهداشق کشور با بهر 

هوشهمند   ایسهامانه اسهتقرار   یبرا یراهنقشه دهند جامع که نشان یفقدان راهکار ،شودیم

 . شودیوضوح احساس مبه ،وزارتخانه باشد نیکل ا یبرا

شهد ، بها مسهائل مشهابهی     های محولهای کشور نیز به فراخور مأموریقسایر وزارتخانه

 بنهوان بهه ق اطالبهات روبهرو هسهتند.    در حوز  مدیریق دانش سازمانی و امنی خصوصبه

بهر  سهازمانی مبتنهی   بنهوان بهه ای دیگر، وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران )ودجها(  نمونه

ها و الگوهها بهرای مهدیریق دانهش در سهطوح مختلهف راهبهردی و        دانش، به انواع روش

دفابی نیهاز  های تابع و صنایع های متفاوتی مانند ستاد وزارت، سازمانبملیاتی و در گستر 

. اولین مسئله ودجا در براراری امنیق خهود، شهناخق اههداف و    (1331)سنجقی و وحیدی، دارد 

نیروههای مسهلو    تهدیدات دشمن اسق و دومین مسئله، شناخق میند  انتظارات مهأموریتی 
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هها و اط هات در   هها، فنهاوری  ها، سامانهای از مرایهاسق. این انتظارات شامل طیف گسترد 

 .  (1332زادگان و میرج فری، )طراحت هوایی، زمینی، فضایی، دریای و سایبری اسق محصور

ههای  ای اساسی در تمهامی وزارتخانهه  مسئله مدلی جامع برای هوشمندسازی امور، نبود

 کشور اسق که در این تحقیق، مدل مفهومی جام ی برای حل این مسئله ارائه شد  اسق.  

 

 حقيقشناسي و مباني نظری تپيشينه

 شناسيپيشينه

توانایی و اابلیق یک سیسهتم در انتقهال اطالبهات بهین      بنوانبهاز ب د سازمانی، هوش 

توسه ه سیسهتم تلقهی     قیه درنهامنظور حفظ ثبات، سازگاری و محیط داخلی و خارجی به

شود. هوشمندی، توانایی یادگیری و استفاد  از اسهت داد و ظرفیهق سهازمان در ایجهاد و     می

ری توان ذهنی و خلق دانش و ارتقای من در سازمان اسق. هوشمندی سازمانی تنها کارگیبه

شود بلکه مستلزم هوشمندی سایر اب اد خهود  با وجود افراد هوشمند در سازمان محقق نمی

  .(1334)نجاری و دیگران،  اسقسازمان نیز 

 کیه کتروندر دولهق ال  یفنه  یکردیبا رو 2441بار در سال  نیدولق هوشمند اولمفهوم 

صهورت  خدمق بهه شههروند بهه    شنهادیبا منظور پ ایدر استرال( 2441)گاو و لو،  توسط گاو و لو

هها در اجهالس   داد  یکپهار گ ی کردیبا رو (2441)هوشینو و ژانگ،  ژانگو   نویهوشمند و هوش

دولهق   کیه کادممطهرح شهد. بها توسه ه م     «بامل هوشمند یهوش وب و فناور»المللی بین

در  زیه ن کیه ههای دولهق الکترون  پروژ  ،کیاز دولق الکترون یدینوان نسل جدبهوشمند به

 قیه . طرح حاکم(2411پترو، ) های دولق هوشمند اسقبه پروژ در حال ارتقا کشورها  یبرخ

 یاهداف دولق هوشمند امارات متحد  بربه  یطرح ملو  2412هند در سال  یمل کیالکترون

پهروژ  دولهق    ی،بانهک جههان   .(1336تقهوا و دیگهران،   ) هاسقپروژ  نیا زجملها 2415در سال 

پهروژ    زیه ن یدولق کرواس نیهمچن، مغاز کرد  اسق 2414 هیهوشمند مغولستان را در ژانو

و سهربق در   قیبهاز بهودن، شهفاف    یبرمبنها  یخود را بها بنهوان دولهق هوشهمند کرواسه     

ز از ایهن اابهد    انگلسهتان نیه   .)همهان(  کهرد  اسهق   یاندازرا  2414در ژوئن  یرسانخدمق
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ی الکترونیکهی  هها سهامانه های اخیر، شاهد تلفیق خهدمات دولتهی و   مستثنی نیسق، در سال

کهه  بهه شههروندان    یکه یخهدمات الکترون  یبها م رفه   . ت امل شههروندان و دولهق،  میابود 

تمرکهز خهود را   ، دولهق  اندداد  رییرا تغ ییو زمان پاسخگو کیساد  بوروکرات سازوکارهای

 .(2413ریهس و دیگهران،   )اسهق  داد   رییه تغ یمحور انسهان بر  یکیالکترون یکردهاینسبق به رو

موضهوع   ،یههای کهالن ادار  و سیاسق رانیا ینقشه را  اصالح نظام ادار یاز محورها یکی

بهه مهردم    یرسانخدمق لیتسه یدر راستا یادار یسازو هوشمند کیتوس ه دولق الکترون

 .(1332بیگی و دیگران، )مهدی اسق

ها به یک اولویق تبهدیل شهد  اسهق و    مفهوم هوشمندی دولق برای بسیاری از دولق

ی خهدمات  هاسیسروتر و کاربرپسندتر شدن این تالش برای تقویق توانایی منها در جذاب

 یدولته  ایسسهه ؤم ی،مهالز  یو منابع م دن یوزارت انرژ. (2412ما وا و دیگران، )بمومی اسق 

کمهک بهه    یامهور مربهور را بهرا    ،یو منهابع م هدن   یانهرژ  هنه یدارد در زم فهه یاسق که وظ

 یانجهام دههد. هر نهد نقهش فنهاور      یکشهور مهالز   یالتیه دولهق ا  یدر اجرا جمهورسیرئ

 یدر راسهتا  ییراهنمها  چیوزارتخانهه هه   نیه دارد، امها هنهوز ا   یانهد  یفزا قیه اطالبات اهم

. (2411رولدوایانی و دیگهران،  )دارد اطالبات ن یبر فناوریجامع مبتن حلرا  یو اجرا یزیربرنامه

 یبهر فنهاور   یمبتن  یهاحلواحدها، را  ریبا سا سازییکپار ههر واحد بدون درنظرگرفتن 

از  یانهواع مختلفه   اوزارتخانه به  نیا جهیکند. درنتسازی میو پیاد  یاطالبات خود را طراح

 یاریموضوع مسهئله بسه   نیا .(همان)اطالبات روبروسق  یفناور بریمبتن یهاحلرا  یاجرا

 توس ه اسق.درحال یها در کشورهااز وزارتخانه

( ی هار وب )مفههوم   کیه  دیسازمان، ابتدا با کی یهوشمندساز یبراروشن اسق که 

بهه   یابیدسهت  یسوشما به قیهدا یو منطق برا ندایفر نیکه مب یشود.  ار وب جادیا یاصل

 زیه ن یبلم ای یبنوان  ار وب نظربه نی)همچن یاسق.  ار وب مفهوم یقاتیاهداف تحق

و...( را  یفهرد  ،یسهازمان  ،)سهامانمند  املبو نیاسق که روابط ب یشود( نمودارشناخته می

 یامجموبهه  انیدر م یشنهادیاز ارتباطات پ یبصر ینمودار ی،مدل مفهوم. کندیم ییشناسا

 یابوامهل برجسهته  و شهامل همهه    شهود یها نمایش داد  مبا ج به م،ی. مفاهاسق میاز مفاه



 ای دانشرشتهفصلنامه بلمی مطال ات بین            271

  1441 بهار، 46، سال دوازدهم، شمارة راهبردی

 

به اههداف مهؤثر    یابیو در دست اردبگذ ریکه ممکن اسق بر بملکرد برنامه / پروژ  تأث اسق

 .(22: 2416 ،یمداخالت بهداشت تالیجید یابیارزپایش و ) باشد

 

 مباني نظري
 مدل گيل گارسيا و همکارانـ 

دولهق   نیهی در تب یب هد سه    14 یبها م رفه   2416در سهال   و همکهاران   ایه گارس  لیگ

 یمشخصه  یبنددسته یدارا شد یهر ند که اب اد م رف (.1 جدول شمار اند )کرد هوشمند 

   صورت نگرفته اسق. یهای مرتبط با هر ب د بحثابزارها و فناوری ج،یو از نتا نیسق

 
 2416. ابعاد هوشمندي دولت بر اساس مدل گيل و گارسيا 1جدول شماره 

 ابعاد هوشمندی در دولت

 دگی. گشو1
. فهم 3

 فناوری
 . نوموری5

 . شهروند1

 مداری
 . کارمفرینی13 کارایی .11 . خالایق3

 ان طاف.2

 یریپذ
 .یکپار گی4

. مبتنی بر 6

 شواهد
 . برابری12 .اثربخشی14 . پایداری2

. مشارکق 14

 شهروندی

 
 مدل تقوا و همکارانـ 

نسهبق بهه    (2416رسهیا ) گیری از مدل گیل و گابا بهر  ،1336در سال تقوا و همکاران 

اند کهه در من،  اادام کرد  2تر برای دولق هوشمند به شرح جدول شمار  ارائه مدلی تکمیل

تهاکنون در   همهه نیبهاا انهد.  اب اد و مفاهیم و کدهای مرتبط به دولهق هوشهمند ارائهه شهد     

رائهه  سازی سیستم وزارتخانه هوشمند اطرحی برای پیاد  شد انجامهای از پژوهش کیچیه

 نشد  اسق.  
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 براي دولت هوشمند 1996. مدل تقوا و همکاران در سال 2جدول 
 . رهبري و مديريت هوشمند1

 . ساد 13 ریپذقیمسئول. 3 . حکمرانی خوب5 .دولق باز )باز بودن(1

 . کارمفرین14 ریپذان طاف. 14 . مدیریق هوشمند6 . سازمان هوشمند2

  . خالق11 . نومور1 وربهر . 3

  . تمرکز زدا12 . پاسخگو2 . شفاف4

 . فناوري هوشمند/ زيرساخت هوشمند2

  های حجیم. داد 5 . سیار بودن3 . فناوری هوشمند1

  . هماهنگی6 ی نوینهارسانه. 4 . دولق الکترونیک نسل جدید2

 . تعامل هوشمند9

  یگذاراشتراک. 5 . همکاری3 . ت امل1

  ماهنگی. ه6 . مشارکق4 . یکپار گی2

 . خدمات هوشمند0

 هوشمند وکارکس . 3 . خدمات پایدار2 . خدمات هوشمند1
. خدمات 4

 ریپذدسترس

 . محيط هوشمند2

 . برابری و بدالق اجتمابی1
ی ساررمردم. 3

 هوشمند
 . محیط هوشمند5

. تحکیم هویق 1

 ملی

 مدار. اخالق 2 . مبتنی بر شهروند هوشمند6 . ابتماد4 . جام ه دانشی2

 . امنيت و ايمني هوشمند6

 . امنیق هوشمند1
. حفظ حریم 2

 خصوصی
  . مدیریق بحران3

 
 نيشيابعاد دولت هوشمند در مطالعات پ سهیمقاـ 

ها و مدیریق کشورها های پیشرفته موج  افزایش پیچیدگی در دولقظهور فناوری

یق کارممهد و  شد  اسق. هرادر مخاطرات بیشتر باشد، ضروری اسق کهه بهرای مهدیر   

های مواجهه با خطرات، نگاهی فراتر از فناوری داشته باشیم؛ بنابراین در اتخاذ سیاسق

کنار توس ه فناوری، توس ه مدیریق و حکمرانی در دولهق هوشهمند امهری ضهروری     
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مقایسه اب اد دولق هوشمند در مطال هات پیشهین در جهدول    . (1336)تقوا و دیگهران،   اسق

 سق.مورد  شد  ا 3شمار  

 
 . مقايسه ابعاد دولت هوشمند در مطالعات پيشين9جدول شماره 

 مدل

 

 

 ابعاد دولت هوشمند

مدل تقوا و 

 همکاران

7102 

مدل گيل 

گارسيا و 

 همکاران

7102 

مدل 

هوشينو و 

 ژانگ

7112 

مدل گاو و 

 لو

7112 

 - -   رهبري و مديريت هوشمند

     فناوري هوشمند/ زيرساخت هوشمند

     هوشمند خدمات

 -    تعامل هوشمند

     محيط هوشمند

 - - -  امنيت و ايمني هوشمند

هوشمند در مدل تقوا  یمنیو ا قیامن ،مورد  شد  اسق 3که در جدول شمار   طورهمان

شهد   و بهه مهدل ابلهی اضهافه     دولق هوشمند ارائه  یاز اب اد اصل یکی بنوانبهو همکاران 

   اسق.

وزارت بهداشهق، درمهان و    خصوصبهکشور  یهاوزارتخانه یاصل یهادغدغهز یکی ا

هها و اطالبهات   داد  هوشهمند  یمنه یو ا قیه موضهوع امن  مموزشی پزشکی و وزارت دفهاع، 

 یمنه یا و قیه امن قیه اهم دهنهد  نشهان موضوع  نیاسق. ا ترین دارایی سازمانیبنوان مهمبه

 یبصهر حاضهر بهرا    یهها در وزارتخانهه  یدهوشهمن  یاز اب اد اصهل  یکی بنوانبههوشمند 

 یمنه یو ا قیامن میناظر بر مفاه. امنیق و ایمنی هوشمند و اطالبات اسق هاداد حفاظق از 

 طهورکلی . بهه (1336 گهران، ی)تقوا و دبحران اسق  قیریکاربران و مد یخصوص میاطالبات، حر

 یستیاسق که با یاصل بنصر شش دربرگیرند ها اطالبات در سازمان یمنیو ا قیمفهوم امن

ی، حرمهانگ ایهن بناصهر ببارتنهد از: م    هوشمند در سازمان در نظر گرفتهه شهوند؛   صورتبه

 ی.کنترل دسترسو  قیتصدر، انکابدمی، ریپذیدسترسی، کپار گی



 رانیدر کشور ا هاهوشمندسازی وزارتخانه یجامع برا یمدل مفهومطراحی شی: مقالة پژوه                                           214

 

 میو حهر  قیه سهازی امن پیهاد   ،ها در موضوع دولق هوشهمند  الش نیتراز بزرگ یکی

هها  بحراندر م رض  ،هوشمند یهادر دولق ایاش نترنقیبزرگ ا یهاشبکه .اسق یخصوص

ههای  در شهرایطی کهه دارایهی   . (2412 گهران، یو د ی)ارنهز د نه اهرار دار  یجد یتیامن یخطرهاو 

گیهرد،  اطالباتی سازمان ازطریق هک یا حمالت سایبری در م رض تهدید و حمله ارار می

لهه و مواجههه بها بحهران داشهته      شد  برای مقابت یینهموار  باید راهکارهایی ازپیش سازمان

هها  شود که تالش برای دستکاری یا تخریه  داد  باشد. اهمیق این موضوع زمانی بیشتر می

ممیز باشد. در ایهن شهرایط سهازمان د هار بحهران خواههد شهد. یکهی از         و اطالبات موفق

کهه  گیهری از واهوع من اسهق. درصهورتی    برای جلوگیری از بحران، پهیش  مؤثرراهکارهای 

توانهد پهیش   های تأمین امنیق و ایمنی هوشمند باشد میزمان مجهز به فرایندها و فناوریسا

جلوگیری یا برخورد مناسه    منظوربهاز واوع، بحران را شناسایی و راهکارهای مناس  را 

 با من اتخاذ کند. 

 

 ي ابعاد دولت هوشمند در کشور ايران  هامؤلفه خألشناسايي 

ی هها مؤلفهپیشین برای دولق هوشمند، فقدان ت دادی از  شد ائهارهای در مدل ازمنجاکه

رسهید، بهرای شناسهایی منهها،     مربور به اب اد دولق هوشمند در کشهور ایهران بهه نظهر مهی     

ی اب هاد دولهق   هامؤلفهی خألهاشناسایی  منظوربهبا خبرگان  افتهیساخقمهین ییهامصاحبه

واحهد   14ت ددی با مسئورن و کارشناسهان  هوشمند در مدل تقوا و همکاران طی جلسات م

کههاری در وزارت بهداشههق، درمههان و مموزشههی پزشههکی و ت ههدادی از خبرگههان در سههایر 

انجهام  ها نظیر وزارت بلوم، تحقیقات و فناوری و ودجا، در حهین ایهن پهژوهش    وزارتخانه

شهامل  براساس مهدل تقهوا و همکهاران     شد مطرحی هامؤلفهی خألها. از نظر خبرگان، شد

ریزی، توجه به فرهنگ و تمدن اسالمی، هماهنگی و ت امل ی، نظام برنامهساررستهیشانظام 

 انهداز  شهم ی حهاکمیتی و  هها ارزشی حهاکمیتی،  هها نظامی دنیا )براساس هادولقبا سایر 

 توضیو داد  شد  اسق. اجمالبه هامؤلفه. در ادامه درخصوص هریک از این اسقمیند ( 
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ها ی در مفهوم مرسوم، نظامی اسق که در من، پاداشساررستهیشا ي:االرسستهيشانظام 

. بدین مفهوم که مهردم بهر مبنهای    ابدییمو منابع کمیاب به افراد دارای صالحیق تخصیص 

ی هها نظهام است داد و تالش فردی خود حرکتی رو به بار داشته باشند و ایهن همهان انکهار    

فراد براساس موروثیق و جانشینی به منزلهق اجتمهابی   ی و اشرافی اسق که در من، ااطبقه

 . (1331اردرن و الوانی، )دسق یابند 

ریهزی  برنامهه  بهه اههداف اسهق.    دنیرسه  یبهرا  یندیفرا ،یزیربرنامه ريزي:نظام برنامه

در  شهد  نیروش حصول به اههداف م ه   نیانتخاب بهتر یو مگاهانه برا افتهیسازمان یاادام

 .(1334 ،نی سازمان و مدیریقمبا) اسق مشخص زمان

 یهها حکومهق  یهان در ابصار گوناگون، حکمرانه توجه به فرهنگ و تمدن اسالمی: ج

کهه گها     اریبا ادرت، بظمق و فتوحات بس ییهااسق. حکومق د یرا به خود د یشماریب

 فیناگها  از درون تضه    یاند، ولکرد  یاز جهان حکمران یمیبر گسترد  بظ یمتماد انیسال

برشمرد کهه   توانیرا م یاریبس لیاند. درگشته  یرا میتسل یمسانو به اندد یو فروپاش شد 

 ینهوب بلهل بهه   نیه کهه ا  رسهد یو به نظهر مه   لندیحکومق دخ کی یدر انقراض و فروپاش

جام هه از   ی. برخورداربخشندیحکومق مقتدر را سربق م کی یداشته، فروپاش ییافزاهم

 یازجمله بهوامل  توانیرا م یمل یو همبستگ قیستقالل، و هوا ،یمزاد ،ییبدالق، پاسخگو

شود و بدم منهها   دارتریکه ارکان من جام ه پا گرددیکه احتمار  وجود منها موج  م سقدان

کهه   شهود یحکمرانان موجه  مه   ی ون ظلم، استبداد و خودکامگ یشدن با بواملمواجه ای

پهوربزت و  ) بمانهد  یو اضمحالل باا یزیفروافتد و در  رخه خردگر یجام ه به ورطه نابود

در کشهور ایهران توجهه بهه فرهنهگ و تمهدن اسهالمی در طراحهی و          رونیه ازا .(1325بطار، 

 سازی دولق هوشمند یکی از مواردی اسق که باید در نظر گرفته شود.پیاد 

مشاابه در   يتخصص يهاو با سازمان يتيحاکم هايبخش ريتعامل با ساهماهنگي و 

کهه از من بها بنهوان بصهر      میکنه یمه  یزنهدگ  یدر دوران در بصر حاضر ي:المللنيسطح ب

ارتباطهات در   اطالبهات و  یشهود. نفهوذ فنهاور   یمه  ادنیهز یه  اطالبات و ارتباطات  یفناور

ی در تمهامی  ارتباط یهاانسان بابث شد  اسق که روشاجتمابی  یمختلف زندگ یهاجنبه
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کننهد کهه   یمه  یبه حقواشان مگها  هسهتند و سه     شتریمردم ب د.نکن رییتغ یطورکلبهسطوح 

 شهان یزندگنحهو   بهر   رگذاریتأث یهامگاهانه در جنبه ماتیخود را در اخذ تصم یهاییتوانا

مورد  اینقار دنیدر ااصو هوشمند  یکیالکترون یهادولق د یراستا ا نیتوس ه دهند. در هم

فراتهر رفتهه    دیجد د یا کی از حدهوشمند توان گفق که دولق یتوجه ارار گرفته اسق. م

بهرای اسهتقرار دولهق     را ییهها توسه ه، گهام  درحهال  یو حته  افتهیتوس ه یو همه کشورها

ههای حهاکمیتی،   رسهد براسهاس نظهام   ضهروری بهه نظهر مهی     رونیازااند. هوشمند برداشته

ارائه خدمات مطلوب و بها اسهتاندارهای    منظوربهمیند  و  انداز شمهای حاکمیتی و ارزش

 یهها و بها سهازمان   یتیحهاکم  ههای بخهش  ریت امهل بها سها   المللی به شهروندان، امکان ینب

 هوشمندانه نیز میسر شود.  صورتبه یالمللنیمشابه در سطو ب یتخصص

 

 ي تحقيقشناسروش

تر اشار  شد، هدف تحقیق، طراحی مدل مفهومی برای هوشمندسازی که پیش طورهمان

از در تحقیق ازمنجاکه کاربردی اسق.  –تحقیق از نوع بنیادی  هاسق؛ بنابراین اینوزارتخانه

شهد  از  یمورجمهع ههای  بررسهی دایهق داد    منظهور بهه اسهتفاد  شهد  اسهق،    نظر خبرگان 

بهر   دیه تأک اد،یه بنداد  لیتحل یاصل یژگیوبنیاد استفاد  شد. ها، از راهبرد تحلیل داد مصاحبه

 اتیه ادب یتمرکهز بهر بررسه    یجابه یورت تجربصبه شد یمورجمع یهاداد  قیدا یبررس

 کیه دربار   یهای اطالباتداد  یگردمور یبرا ،روش نیاسق. در ا نظریهارائه  یبرا قیتحق

 ،قیه تحق اتیه ادب یمسئله بر مبنها  فیت ر یجاو به شودیاستفاد  م یفیک یهاو یاز ش د یپد

نشهد   نیتدو یاهیفرضبنابراین،  .(1331 ،ی)اردرن و الهوان  شودیمطرح م قیتحق یفقط سؤال اصل

جهامع و هوشهمند    منهد، منظها  یستمیس توانی گونه م» :مطرح شد پژوهش یسؤال اصل و

   «؟کرد یوزارتخانه طراح کی یبرا

بها   ی،فه یانجام شد. در مرحله ک یو کمّ یفیدر دو مرحله ک قیگام از تحق نیا یطورکلبه

 یطراحه  یبهرا  ،افتهیساخقمهین یهامصاحبه ین طاز نظر خبرگا ،ادیبنداد  لیاستفاد  از تحل

نامهه و  پرسهش  کیبا استفاد  از  ی،شد و مرحله کمّ  استفاد  Nvivo افزارو نرم قیمدل تحق
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و اسهتفاد  از   یدوسهطح  یبهامل  لیمن با استفاد  از فن تحل یهاداد  لیحاصل از تحل جینتا

 .انجام شد  Smart PLS افزارنرم

 

 کيفي ليوتحلهيتجزمرحله اول 

بنیاد شهکلی اسهق   در این مرحله ابتدا کدگذاری باز انجام شد. کدگذاری در تحلیل داد 

ههای  ی اسهق کهه در میهان انبهو  داد     بحثه اابهل ی موضوبات سازمفهومکه در پی یافتن و 

در این مرحله، محقق در خالل تحلیل یک مصاحبه، بهه ایهن    دروااعاطالباتی وجود دارند. 

ههای خهود از کلمهات و    در هنگهام صهحبق   هها شهوند  مصاحبهاهد برد که موضوع پی خو

ی برجسهته  موردبررسه ی را درمهورد پدیهد    بحثاابلکنند که موضوبات بباراتی استفاد  می

محقق و اراردادن منها در یهک جهدول    لهیوسبهتفکیک ببارات . (1331اردرن و الهوانی،  )سازد می

شود. اکنون که کلمات کلیهدی  رایند کدگذاری نامید  میگیرد، فکه طی یک فرایند صورت می

از کدهایی که اشار  بهه موضهوع مشهترکی     دستهکدگذاری شدند، کدهای حاصل تحلیل و من 

متجلهی  « مفههوم ». این محور مشهترک خهود را در بنهوانی بهه نهام      شوندیمی بندگرو دارند، 

« مقولهه »ار یکهدیگر تشهکیل یهک    موری مفاهیم، مفاهیم مشهترک در کنه  . ب د از جمعسازدیم

 .(1331اردرن و الوانی، ) شودیمبه ظهور نظریه منجر  قیدرنها هامقولهی ریگشکل. دهندیم

نفر از خبرگان و متخصصهان فنهاوری اطالبهات و     34کدهای این تحقیق از مصاحبه با 

وم، ی بهداشق، درمهان و ممهوزش پزشهکی و وزارت بله    هاوزارتخانهدولق الکترونیک در 

از  ممد دسقبههای تحقیقات و فناوری طی کدگذاری باز استخرا  شد. در این مرحله، داد 

 درمجمهوع سطر برای استخرا  مفاهیم اولیه کدگذاری شدند که سطربه صورتبه هامصاحبه

کیفهی   لیه وتحلهیه تجز منظهور به شد استخرا مفهوم به دسق ممد. کدهای  24کد باز و  51

ثبق شدند. در مرحلهه ب هد از کدگهذاری بهاز، ی نهی کدگهذاری        Nvivo افزارنرمدر  هاداد 

مقوله طبق جدول شهمار    6محوری، کدهای باز و مشترک و مشابه از نظر م نایی در اال  

 14در اختیهار   مجددا  4تأیید کدگذاری، جدول شمار   منظوربهی شدند. در ادامه بندطبقه 4

 هیم و کدهای نهایی، مورد تأیید وااع شدند.  خبرگان ارار گرفق و مفانفر از 
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 هادادهکيفي  ليوتحلهيتجز منظوربه شدهاستخراج. کدهاي 0جدول شماره 

 مقوله

د
 ک

ره
ما

ش
 

 کد مفهوم

ایجاد نظام 

مماری 

بر مبتنی

 های ثبتیداد 

1 
استخرا  ممار و ایجاد 

 نظام ممارهای ثبتی

 هابر شواهد شدن سیاسقمبتنی

 بر شواهد تجربیبتنیممارهای م

 یرساناطالعی ممار و مستندساز مؤثرایجاد نظام 

 بر شواهد ثبتیی مبتنیریگمیتصم

2 
ساختارمندکردن نظام 

 مماری

 تقویق نقش و جایگا  مرکز مدیریق ممار و اطالبات

مورد  یمنها در سطو مل یلیتحل قیها و ظرفداد  قیفیتوس ه ک

 .توجه اسق

 .شوند کپار هیها داد  رساخقیممارها و ز سازی ممارهاار هیکپ 3

4 
استاندارسازی ت اریف 

 هاداد ی کدگذارو 

المللهی  و بهین  یمله  یبها اسهتانداردها   دیه و اطالبهات با  هاداد 

 مطابقق داشته باشند. هادولقهماهنگی با سایر  منظوربه

 ریزیرنامهی و بگذاراسقیسی مشترک در زمینه هاواژ ترویج 

 سهق، یهنهوز کامهل ن   هاداد  گذاریاشتراکبه  یبرا یاستاندارد

 مجموبه از استانداردها را منتشر کرد  اسق. کیاگر ه دولق 

 یبهرا  مشهخص  یواحهد و اسهتانداردها   نیاهوان  ضرورت دارد

 .مند تبیین شوندهوش هایسیستم

نیازسنجی و 

ریزی برنامه

براساس 

ممایش 

 سرزمینی

5 

جه به اسناد تو

باردستی در 

 نیازسنجی

ارار  1444انداز ایران در افق سال در بارترین سطو، سند  شم

 ریزی اسق.دارد که مبنای نظام برنامه

گذاری راهبردی اانون اساسی و برنامه ششم توس ه برای هدف

 مدنظر ارار گیرد.

بها محوریهق   توسه ه ههوش    یروشهن بهرا   یطراحه  کلزوم ی

 و تمدن اسالمیفرهنگ 

6 
نیازسنجی براساس 

 نف اننظر ذی

نف هان در تهدوین و اسهتقرار    شهدن زمینهه مشهارکق ذی   فراهم

 هاسیاسق

 توجه به نیاز شهروندان و شهروندمحوری

 .از نظر مردم استفاد  شود گذاریسیاسقریزی و برنامه یبرا

1 
نیازسنجی بر اساس 

 ممایش سرزمینی
 المللیای و بینهای ملی، منطقهها با برنامهسیاسقهماهنگی 
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 مقوله

د
 ک

ره
ما

ش
 

 کد مفهوم

2 
نیازسنجی براساس 

 هاسیاسق

 ها ضروری اسق.استقرار نظام پایش و ارزیابی سیاسق

 های مدیریق بملکرد سیاسقسامانه

و  موریجمع

 یگردمور

های داد 

در  میحج

 انبار  داد 

3 
سازی داد  و یکپار ه

 اطالبات

ی و جلوگیری از افزونگی اطالبهات یهک   اد داسازی یکپار ه

 ضرورت اسق.  

14 

ی و مورجمع

های گردموری داد 

 حجیم

مردم در دستورکار اهرار   یتمام یبرا کیپروند  سالمق الکترون جادیا

 .دارد

وجود ندارد کهه مهانع    یواحد ةکپار ی ةداد گا یپا چیحاضر هدرحال

 توس ه هوش سالمق اسق. یبرا یگریبزرگ د

 قیههازطر حههوز  ههها یتوسههط تمههام و اطالبههات هههاداد  یمورجمههع

 استاندارد یهاستمیس

11 

توس ه زیرساخق 

های حجیم و داد 

 انبار  داد 

توسه ه   سهتم یاسهتقرار س  یبرا یمل یهاقیو ظرف هارساخقیز

 .ابندی

 های حجیم در سطو وزارتخانه وجود دارد.داد 

12 

های گردموری داد 

با استفاد  از  حجیم

 فناوری اینترنق اشیا

سازی سیستم سالمق استفاد  از فناوری اینترنق اشیا برای پیاد 

موری ههای پوشهیدنی بهرای جمهع    هوشمند و استفاد  از رایانهه 

 اطالبات سالمق مردم

ها طراحی مدل

هایی و الگوریتم

برای 

گذاری سیاسق

ریزی، و برنامه

حمایق و 

پشتیبانی و 

زیابی پایش و ار

و 

هوشمندسازی 

 منها

13 
ها و استفاد  از مدل

 های هوشمندالگوریتم

 سازی برای هدایق و توس ه میند سازی و شبیهمدل

 .دارد قیاهم هاداد  لیدر تحل یکاربرد هوش مصنوب

کنهد. از  هوشهمندانه بمهل   در امور وزارتخانهه   دیاطالبات با یفناور

 ها استفاد  شود.ت یین اولویق های پشتیبان تصمیم برایسیستم

 سازی هوشمندتصمیم 14
ریهزی بایهد   گهذاری و برنامهه  سازی هوشمند در امور سیاسهق تصمیم

 توسط نخبگان شایسته انجام شود.

 ای مهم و تخصصی اسق.سازی و تخصیص منابع، مقولهتصمیم

15 
های ایجاد سازمان

 یادگیرند 
 در دستور کار باشد.های یادگیرند  باید ایجاد سازمان

16 
زیرساخق جدید و 

 هوشمند

ههای  کاربرد فناوری برداری ارار گیرد وزیرساخق هوشمند مورد بهر 

ریزی، مهدیریق  گذاری و برنامهسیاسقامور  در  لیتسه ینوظهور برا

 ،بهتهر  قیریمهد  یبهرا  .اسهق  قیه اهم پروژ  و پایش و ارزیابی دارای

در  هها هزینهه و کهاهش   سازیبهینه یابر دیهای جداستفاد  از فناوری

 .ردیدستور کار ارار گ
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 مقوله

د
 ک

ره
ما

ش
 

 کد مفهوم

توس ه 

خوان پیش

مدیریق 

اطالبات و 

ت امل 

هوشمند با 

 شهروندان

11 

خوان توس ه پیش

هوشمند و ت امل با 

 شهروندان

 خوان مدیریق دولق یکپار ه باید ایجاد شود.پیش

 یپلتفرم خدمات بهداشق بموم کی جادیاضرورت 

 .دارد قیهوشمند با مخاط  اهم ت امل

 تمرکز بر شهروندمحوری اهمیق دارد.

 ارائه خدمات هوشمند به مخاط  مهم اسق.

 .شود یحداکثر دیبا یمشارکق شهروند

12 
ی ریپذیدسترس

 اطالبات برای مردم

 ی برای بموم مردمریپذیدسترسبازبودن اطالبات و 

 ایجاد شود. شفافیق در امور سازمان باید

ی و ت امل برخط با شهروندان در تمهام دنیها یهک    رسانخدمات

 ضرورت اسق.

 24*1*365 ریپذیدسترس

 پروند  سالمق برخطتمام مردم کشور به اطالبات  یدسترس
 های باز برای افزایش توان تحلیل اطالباتی روی داد گذارهیسرما

13 
استفاد  از نظر مردم 

 هایریگمیتصمدر 

 ی مدیریتیهایریگمیتصمتمرکززدایی در 
شهود و مهردم    فیه ت ر ییبهار  نهان یاطم قیه افزارها اابلنرم نیکار با ا یبرا

 .داشته باشند یصورت ت املرا به ستمیامکان ارتبار با س یاند یطور فزابه

24 
حفظ حریم خصوصی و 

ی نقش سازشفاف
 شهروندان

 .نظر گرفته شود کاربران در یخصوص میحر

 شود. ترواضوشفاف و  ستمیکابران س هایمسئولیقو  هانقش

21 
سیاربودن ارائه 

 خدمات به مردم

 سیار و همرا  بودن

 یکهاربرد  یافزارهها نهرم  ،ارائه خدمات در حوز  سهالمق  یبرا

 .شود یطراح تلفن همرا بر  یمبتن

تولید و 

استقرار 

 پایگا  دانش

22 
ی گذاراشتراکبه 

 دانش سازمانی

 و اطالبات در وزارتخانه ضرورت دارد. هاداد ی گذاراشتراکبه 

 اطالبات  یگذاراشتراک ستمیس کی جادیاضرورت 

 ی امری مهم اسق.اداد ی منابع گذاراشتراک

23 
توس ه و تسهیم دانش 

 سازمانی

 توس ه دانشی کارکنان در وزارتخانه مهم اسق.

 .ردیمورد توجه ارار گ دانش یگذارو اشتراک میسهت ،توس ه

 ایجاد پایگا  دانش 24

 ،هها و اطالبهات  داد  ،ندهاایفر یابیارز یبرا هاو یها و شروش نیبهتر
 یهها و گهردمور  داد  یگذارو اشتراک؛ و به کار گرفته شوند ییشناسا

 گردد. میتسه اطالبات
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باید مقولهه هسهته انتخهاب شهد  و رابطهه بهین       در مرحله مخر، با کدگذاری انتخابی نیز 

ها با مقوله بمد  حول محور هسته مورد بررسی ارار گیرد. پس از  ندین بهار  تمامی مقوله

ی ارائهه  هها گام هامقولهها، مقوله هسته مفاهیم مشترک مشخص گردید. تمامی بررسی مقوله

 کنند.  می مدلی جامع برای طراحی مفهومی سیستم وزارت هوشمند را ارائه

 

 کمي ليوتحلهيتجزمرحله دوم 

ی دوسطح صورتبهدر مرحله ابل،  شد ارائهدر این بخش، با توجه به اینکه مدل مفهومی 

ی مورد بررسی ارار دوسطح، رزم اسق ابتدا با روش تحلیل باملی اسق( هامقولهو  هامؤلفه)

بها مقولهه    هامؤلفهتبار هریک از ی م ادرت ساختاری، ارسازمدلگرفته و سپس با استفاد  از 

 .(1331)اردرن و الوانی، با پیکر  اصلی تحقیق را ت یین کرد مؤلفهمتناس  خود و سپس ارتبار هر 

 افهزار نهرم ی، از روش کمترین مرب ات جزئی و از دوسطحبنابراین برای تحلیل باملی تأییدی 

Smart PLS  نفههر از خبرگههان  144بههین گویههه  51ی بهها انامهههپرسههششههد. همچنههین  اسههتفاد

ی بلوم، تحقیقات و فناوری و بهداشق، درمان و مموزش پزشکی توزیع گردیهد.  هاوزارتخانه

 مورد  شد  اسق. 12تا  5ی هاجدولیی از نتایج تحلیل کمی در هانمونه
 

 براي وزارت هوشمند شدهييشناساماتريس ضرايب همبستگي بين ابعاد مدل  .2جدول 

 1 2 9 0 2 6 
      1 یهای ثبتبر داد یمبتن ینظام ممار جادیا. 1
     1 49235 ینیسرزم شیبراساس مما ریزیی و برنامهازسنجین. 2
در انبهار    میهای حجه داد  یو گردمور یمورجمع. 3

 داد 
49326 49344 1    

بههرای امههور  ییهههاتمیههها و الگههورمههدل. طراحههی 4
پشهتیبانی و  ریزی، حمایهق و  ی و برنامهگذاراسقیس

 هاتمیالگورپایش و ارزیابی و هوشمندسازی 
49343 49212 49332 1   

 یو ت ههامل اطالبههات قیریداشههبورد مههد . توسهه ه5
 هوشمند با شهروندان

49254 49252 49261 49346 1  

 1 49344 49311 49222 49232 49341 دانش گا یپا . تولید و استقرار6
   4941ی در سطو داریم ن

 .اسق، م ادل با ردیف متناظر شد مشخص 5تا  1ها با شمار  اردی که در بناوین ستونمتن مو
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 براي وزارت هوشمند با مقدار متوسط شدهييشناسا. مقايسه ابعاد مدل 6جدول 

 مؤلفه

اد
د

تع
ن 

گي
يان

م
 

رد
دا

تان
اس

ف 
را

ح
ان

 

T 

ی
اد

آز
ه 

ج
در

 

عن
م

ي
ار

د
 ی

 4941 33 319132 19115 39615 144 یهای ثبتبر داد یمبتن ینظام ممار جادیا

 4941 33 129631 19116 39336 144 ینیسرزم شیبراساس مما ریزیی و برنامهازسنجین

 4941 33 39334 19465 39124 144 در انبار  داد  میهای حجداد  یو گردمور یمورجمع

ی و گهذار اسقیسبرای امور  ییهاتمیها و الگورمدلطراحی 

پشههتیبانی و پههایش و ارزیههابی و  ریههزی، حمایههق و برنامههه

 هاتمیالگورهوشمندسازی 

144 39666 19423 149615 33 4941 

 4941 33 129353 19114 39464 144 کنترلی و خدماتی یو ت امل یتیریداشبورد مد توس ه

 4941 33 229143 19411 39634 144 دانش گا یپا تولید و استقرار

 

بر يمبتن ينظام آمار جادياي هامؤلفهساختاري و ضريب مسير . معيارهاي مناسب مدل 7جدول شماره 

 يهاي ثبتداده

 ALPHA Rho_A CR AVE R2 F2 مؤلفه
ضریب 

 مسير

عن
م

ي
ار

د
 ی

استخرا  ممار و ایجهاد نظهام   

 ممارهای ثبتی
49222 49234 49322 49142 49235 29513 49346 4941 

 4941 49312 59312 49243 49241 49233 49124 49163 ساختارمند کردن نظام مماری

 4941 49211 39324 49163 1944 1944 1944 1944 سازی ممارهایکپار ه

استاندارسهههازی ت هههاریف و  

 های داد کدگذار
49211 49216 49216 49633 49242 49446 49235 4941 
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ريزي نامهو بر يازسنجين يهامؤلفه ريمس بيو ضر يمناسب مدل ساختار يارهاي. مع1 شماره جدول

 ينيسرزم شيبراساس آما

 ALPHA Rho_A CR AVE R2 F2 مؤلفه
ضریب 

ی مسير
ار

اد
عن

م
 

ی در باردسههتتوجههه بههه اسههناد 

 نیازسنجی
49111 49244 49225 49614 49513 19312 49161 4941 

نیازسهههنجی براسهههاس نظهههر   

 نف انذی
49241 49245 49224 49112 49324 119426 49353 4941 

اس ممههایش نیازسههنجی براسهه 

 سرزمینی
49224 49344 49346 49523 49534 19121 49122 4941 

 4941 49266 39412 49151 49221 49346 49133 49132 هانیازسنجی براساس سیاسق

 
 يو گردآور يآورجمعي هامؤلفه. معيارهاي مناسب مدل ساختاري و ضريب مسير 9جدول شماره 

 در انباره داده ميهاي حجداده

 ALPHA Rho_A CR AVE R2 F2 مؤلفه
ضریب 

ی مسير
ار

اد
عن

م
 

سههههازی داد  و  یکپار ههههه

 اطالبات
1944 1944 1944 1944 49126 29654 49252 4941 

ی و گهههههردموری مورجمهههههع

 های حجیمداد 
49114 49151 49225 49665 49223 149334 49343 4941 

هههای توسهه ه زیرسههاخق داد  

 حجیم و انبار  داد 
49142 49142 49212 49114 49223 19532 49344 4941 

ههای حجهیم بها    گردموری داد 

 استفاد  از فناوری اینترنق اشیا
1944 1944 1944 1944 49441 49626 49632 4941 
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ها و مدل يطراح يهامؤلفه ريمس بيو ضر يمناسب مدل ساختار يارهاي. مع14شماره جدول 

و  شيو پا يبانيو پشت تيحما ،ريزيو برنامه يگذاراستيامور س يهوشمندساز يبرا ييهاتميالگور

 يابيارز

 ALPHA Rho_A CR AVE R2 F2 مؤلفه
ضریب 

ی مسير
ار

اد
عن

م
 

و  هههههامههههدلاسههههتفاد  از 

 ی هوشمندهاتمیالگور
49221 49223 49232 49146 49231 29124 49344 4941 

سهازی هوشهمند نظهام    تصمیم

 پشتیبانی از تصمیم
1944 1944 1944 1944 49521 19421 49122 4941 

 4941 49134 19142 49631 1944 1944 1944 1944 ی یادگیرند هاسازمانایجاد 

زیرساخق جدیهد و هوشهمند   

 برای تخصیص منابع
1944 1944 1944 1944 49632 19153 49132 4941 

 

 يتيريمدتوسعه داشبورد  يهامؤلفه ريمس بيو ضر يمناسب مدل ساختار يارهاي. مع11 شماره جدول

 يو خدمات يکنترل يو تعامل

 ALPHA Rho_A CR AVE R2 F2 مؤلفه
ضریب 

ی مسير
ار

اد
عن

م
 

توسهه ه داشههبورد هوشههمند و 

 ت امل با شهروندان
49263 49211 49233 49643 49232 149446 49366 4941 

ی اطالبههات ریپههذیدسترسهه

 برای مردم
49253 49212 49236 49533 49233 29322 49342 4941 

فاد  از نظهههر مهههردم در اسهههت

 هایریگمیتصم
49162 49162 49234 49242 49265 69434 49334 4941 

حفهههظ حهههریم خصوصهههی  

ی سههازشههفافشهههروندان و 

 نقش ایشان

49145 49131 49225 49134 49566 19346 49153 4941 

سههیّاربودن ارائههه خههدمات بههه 

 مردم
49112 49112 49232 49214 49111 39424 49221 4941 
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 گاهيو استقرار پا ديتول يهامؤلفه ريمس بيو ضر يمناسب مدل ساختار يارهاي. مع12شماره ول جد

 دانش

 ALPHA Rho_A CR AVE R2 F2 مؤلفه
ضریب 

ی مسير
ار

اد
عن

م
 

ی دانهش  گهذار اشتراک

 سازمانی
49246 49215 49226 49122 49233 29263 49342 4941 

توس ه و تسهیم دانهش  

 سازمانی
49216 49213 49316 49245 49211 69153 49333 4941 

 4941 49244 29413 49112 1944 1944 1944 1944 ایجاد پایگا  دانش

و اب اد سیستم دولهق هوشهمند بها مقهادیر      هامؤلفهدر پایان، نمودار مدل کل ساختاری 

 ارائه شد  اسق. 1ضرای  مسیر در شکل شمار  

 
 بعاد سيستم دولت هوشمند با مقادير ضرايب مسيرو ا هامؤلفه. مدل کل ساختاري 1شکل شماره 
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 ی تحقيقهاافتهی

بنیهاد و اسهتخرا  مفهاهیم و    با استفاد  از مطال هات پیشهین، نظهر خبرگهان، نظریهة داد      

گهام بهه    6برای طراحی مفهومی سیستم وزارت هوشمند شهامل   موردنظرهای ، گامهامؤلفه

 شرح زیر شناسایی شدند:  

  ی؛های ثبتبر داد یمبتن ینظام ممار جادیا .1

 ی؛نیسرزم شیاساس مماریزی برو برنامه یازسنجین .2

 ؛در انبار  داد  میهای حجداد  یو گردمور یمورجمع .3

و  قیه حما ،ریهزی و برنامه یگذاراسقیامور س یبرا ییهاتمیها و الگورمدل یطراح .4

 ؛هاتمیالگور یو هوشمندساز یابیو ارز شیو پا یبانیپشت

 ی؛و خدمات یکنترل یو ت امل یتیریمد خوانپیشتوس ه  .5

 .دانش گا یو استقرار پا دیتول .6

ی مگها  از شهواهد،   گهذار اسهق یس ي:هاي ثبتا بر دادهيمبتن ينظام آمار جادياگام اول: 

براساس بهترین شواهد و  گذاراناسقیسی هامشاور روندی اسق که طی من، تصمیمات و 

نف هان کلیهدی از   شهود. در ایهن رونهد، کلیهه ذی    بع مختلف انجام میمستندات بلمی از منا

سههازی، بهها مگههاهی از شههواهد و مسههتندات بلمههی درگیههر فراینههد  مراحههل اولیههه تصههمیم

. بنابراین ایجاد نظام مماری با رویکرد استفاد  (2414رریجانی و دیگران، ) شوندیمی گذاراسقیس

هها،  داد  یمورنظام جمع دیباین راستا در گام اول از ممارهای ثبتی امری ضروری اسق. در ا

هها  و انبار  داد  فراداد  یمنظور طراحمن به ریو نظا یسازنرمال ،یسازها، فشرد داد  شیپار

 یبرداربهر  یبرا یتیریهر حوز  مد ازیموردن یاختصاص یهاگزارش ،شود و در ادامه جادیا

 ازیه موردن یهها داد  تمهام حاصهل شهود کهه     نهان یطما نیه ا دیه در نظر گرفته شود. با شانیا

کهاربران مربهور    اریدر اخت یمشخص یهااند تا با پروتکلشد  یمورصورت مجتمع جمعبه

توصهیه   مؤکهدا   هها داد استفاد  از یک نظام کدگذاری استاندارد، برای کدگذاری . رندیارار گ

 شود.می
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در بهارترین سهطو    ي:نيسارزم  شيريازي براسااس آماا   و برنامه يازسنجينگام دوم: 

جمهوری اسالمی ایهران در افهق    انداز شم راغ را  توس ه کشور،  بنوانبهی گذاراسقیس

. (2414رریجهانی و دیگهران،   )ارار دارد که در من، جام ه مرمانی تصهویر شهد  اسهق     1444سال 

رهبهری و مهدیریق   ریزی برای ی و برنامهگذاراسقیس گریدببارتبهتدوین سیاسق و  منظوربه

، اولهین مرحلهه   ازمنپسهوشمند در یک وزارتخانه، توجه به مفاد اسناد باردستی ضروری اسق. 

ریزی، تشخیص مشکل اسق که با تشخیص مشهکل و تهدوین   ی و برنامهگذاراسقیسدر فرایند 

، رونیه زاا .(2414رریجانی و دیگهران،  )گردد دنبال می -مرحله دوم اسق که- منرویکردی برای حل 

اساسهی اسهق کهه بایهد در طراحهی       مؤلفهه گیری از نظر خبرگان، دومین نیازسنجی و بهر 

، اههداف  هها برنامهو  هااسقیسسیستم وزارت هوشمند مورد توجه ارار گیرد. با نیازسنجی 

مورد پایش و ارزیهابی اهرار گیرنهد،     هابرنامهو  هااسقیساجرای  جهینت دربملیاتی که باید 

، داد  لیههتحل سههازوکارهای یازسههنجین دیههبا ،در گههام دومشههوند. بنههابراین شههفاف مههی

و  یزیه ربرنامهه  یهها مهدل  ،یریه گمیتصهم  یابزارهها  هها، قیه اولو نیهی ت  هها، یگذارهدف

 نیتهدو  یسازمان فیوظا یو بررس رانیمصاحبه با مد قیازطر یابیو ارز شیپا یداشبوردها

ی هها شاخصشدن ی مهم در این گام، مشخصهایخروجیکی از  .ردیارار گ لیو مورد تحل

 برای استفاد  در مراحل ب دی اسق.   1ارزیابی بملکرد

در گهام سهوم، بها     :در انبااره داده  ميهاي حجا داده يو گردآور يآورجمعگام سوم: 

کهردن منهها   و ممهاد   هاداد سازی یکپار ه منظوربهگیری از نظام کدگذاری استاندارد و بهر 

ههای  هها از تمهامی سهامانه   ای تحلیلی در مرحله ب د، ضروری اسهق کهه داد   برای فراینده

موجود در سطو وزارتخانه گردموری شهد  و در یهک انبهار  داد  متمرکهز تجمیهع شهوند.       

ای وجود داشته باشهد کهه اههداف بملیهاتی بهرای       نانچه در مراحل ابلی سیاسق یا برنامه

تخانهه بهرای من ایجهاد نشهد  باشهد، ایجهاد       ی در وزاراسهامانه تحقق من ت ریف شد  ولهی  

 . ردیارار گ ربطیذباید در دستور کار واحد  ازیموردنهای ثبتی یی برای تولید داد هاسامانه

                                        
1. Key Performance Indicator 
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 ،ريزيو برنامه يگذاراستيامور س يبرا ييهاتميها و الگورمدل يطراحگام چهارم: 

و  هها ر گهام  ههارم، مهدل   د :آنها يو هوشمندساز يابيو ارز شيو پا يبانيو پشت تيحما

و  لیه و امکانهات تحل  شهود یمه  یهها طراحه  و سامانه فیاز وظا کیهر یبرا ییهاتمیالگور

در ایهن مرحلهه ابتهدا سیسهتم      .ردیه گیو توس ه ارار م یمورد بررس ازیموردن یاضیروابط ر

کند و  نانچه مهدلی از ابهل بهرای اسهتفاد  وجهود      ی ابلی را بررسی میهالیتحلتاریخچه 

های هدف حاصهل  های مرتبط موجود در انبار  داد  و داد داشته باشد، با توجه به نوع داد ن

ههها و نسههبق بههه طراحههی و ی کلیههدی بملکههرد( از الگههوریتمهههاشههاخصاز مرحلههه دوم )

شهود. یکهی از نکهات    های هوشمند برای تحلیل داد  اادام میو الگوریتم هامدلسازی پیاد 

که طوریبه اندشد یی اسق که طراحی هاتمیالگورو  هامدلدسازی مهم در این گام، هوشمن

هوشهمندانه در   صهورت بهپس از یک یا  ند بار استفاد  باید این اابلیق را داشته باشند که 

 استفاد  شوند.    هاداد میند  توسط سیستم برای تحلیل 

ر گهام پهنجم   د ي:و خادمات  يکنترلا  يو تعاامل  يتيريمد خوانپيشتوسعه گام پنجم: 

 یو تنهاوب زمهان   یتیریبراساس رد  مد ازیموردنهای دوم، گزارش مرحلهبراساس مطال ات 

همچنین در این گهام،   .ردیگیکاربران ارار م اریو در اختشود می دیصورت هوشمندانه تولبه

لهه  در مرح مورداستفاد در تحلیل  مؤثری هایژگیوی کنترلی برای تغییر در هاقیاابلسامانه، 

ی خودکار برای دستیابی به نتیجه مطلهوب را  سازهیشبو امکان  دکنیمرا به کاربر پیشنهاد  4

و کلیهدی بهرای    مهؤثر ههای  تواند ویژگی، سامانه می یترتنیابهمورد. برای کاربر فراهم می

دستیابی به هدف مطلوب را شناسایی کند و منها را در پایگا  دانهش خهود ذخیهر  و مهورد     

ارار دهد. همچنین در ایهن مرحلهه، کهاربران براسهاس سهطو دسترسهی، بهه سهامانه         تفسیر 

خود را در سهامانه دنبهال کننهد یها بها سهامانه        موردنظرخدمات  توانندیمدسترسی داشته و 

 ت امل کنند.

حهل   قیدانش با اابل گا یپا کیدر گام ششم  :دانش گاهيو استقرار پا ديتولگام ششم: 

   شود.می جادیا هاتمیها و الگورتنتا  از مدلو اس یریادگیمسئله، 
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 ی و پيشنهادهاريگجهينت

 يريگجهينت

مدل مفههومی جهامع بهرای سیسهتم وزارت هوشهمند در       هدف اصلی این پژوهش ارائه

بررسی مطال ات پیشین بیانگر من اسق کهه در ادبیهات موضهوع، مهدل       راکه؛ اسقکشور 

یهاز  موردندهنهد  گهام   فتن مالحظات مربور نشانخاص و با درنظرگر صورتبهجام ی که 

 سیسهتم  یمفههوم  یطراح یموردنظر برا یهاگامباشد، وجود ندارد. نتایج این تحقیق بیانگر 

 ها ببارتند از:در کشور ایران اسق. این گام وزارت هوشمند

 ی؛های ثبتبر داد یمبتن ینظام ممار جادیا گام اول:

 ی؛  نیسرزم شییزی براساس ممارو برنامه یازسنجین گام دوم:

 ؛در انبار  داد  میهای حجداد  یو گردمور یمورجمع گام سوم:

 ،ریهزی و برنامهه  گهذاری یاسقامور س یبرا هایییتمها و الگورمدل یطراح گام چهارم:

 ؛  منها یو هوشمندساز یابیو ارز شیو پا یبانیو پشت قیحما

 ی؛و خدمات یکنترل یو ت امل یتیریمد خوانپیشتوس ه  گام پنجم:

 .  دانش گا یو استقرار پا دیتول گام ششم:

 2سیستم وزارت هوشمند در شکل شمار ی فوق الگوی طراحی مفهومی هاگامبراساس 

 شماتیک ارائه شد  اسق؛ صورتبه
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 . طراحي مفهومي سيستم وزارت هوشمند در کشور ايران2شکل شماره 

 

 در این تحقیق، شاید بتوان ت ریفی به شرح زیر برای وزارت شد ارائهبه الگوی  با توجه

 هوشمند ارائه کرد:
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ههای  بهر اسهتانداردها و کدگهذاری داد    اسق که در من، نظام مماری مبتنی یاوزارتخانه»

و  اسهق  افتهه ی اسهتقرار المللی و ممارهای ثبتی براساس نیازسهنجی و ممهایش سهرزمینی    بین

و پایگها    4از انبو  دادهای حجیم 3با اابلیق یادگیری 2، هوشمند1ی یکپار هستمیس مجهز به

و  یگهذار اسهق یس یهانهد ایفراسهق کهه سهاختار سهازمانی  هابکی دارد و در من،       5دانش

صهورت هوشهمندانه   به یابیو ارز شیپروژ  و پا قیریو مد یبانیو پشت قیحما ،ریزیبرنامه

 «.ردیگیارار م یریگیمورد پسیستم  خوانپیش قیازطر

 

 پيشنهادها

مدل مفهومی سیستم وزارت هوشمند ارائه شهد  و مهدل    صرفا در این تحقیق،  ازمنجاکه

شهود کهه در   سهازی نشهد  اسهق، پیشهنهاد مهی     بملیاتی در سطو وزارتخانه پیاد  صورتبه

ههای کشهور مهورد    بملیاتی در سطو یکهی از وزارتخانهه   صورتبهتحقیقات متی این مدل 

 ی و ارزیابی ارار گیرد. برداربهر 

از نظهر  تخانهه  روضع موجهود وزا برای شناسایی  شد ارائهمدل مفهومی  با توجه به اینکه

بهبهود   یبه ارائه راهکارها ی،مت قاتیدر تحق شودیم شنهادیپ ،اسق هوشمندی طراحی شد 

 پرداخته شود.نیز وضع موجود 

 

 

 

 

                                        
1. Integrated 

2. Intlegence 

3. Learning 

4. Big Data 

5. Knowledge base 
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 فهرست منابع ومآخذ

 سيمنابع فار (الف

 ( ؛ طراحی مهدل بهینهه   1331اردرن، امید و الوانی، سیدمهدی)ی در نظهام جهذب   سهارر سهته یشا

علماي پووهشاي مطالعاات     ناماه فصلی انسانی با استفاد  از تئوری مجموبه فهازی؛  هاهیسرما

 .161تا صفحه 145، از صفحه 31، سال هشتم، شمار  ي دانش راهبرديارشتهنيب

  ،مجله علماي  استقرار و توس ه دولق هوشمند.  یمبان؛ (1325)، غزاله ؛ بطاراصغریبلپوربزت

 .154تا صفحه  131 از صفحه ،4شمار  ،تيريفرهنگ مد

 یبرا یمدل(، 1336ا )محمدرض ،ینیالدنیزی و بل ،ینیم  ؛یفرد، محمدتقیتقو؛ تقوا، محمدرضا 

فصالنامه ماديريت   ؛  یه اب اد دولق هوشمند بها اسهتفاد  از روش فراترک   نییدولق هوشمند: تب

 . 131تا صفحه  135، از صفحه 21شمار   فناوري اطالعات،

  ،(؛ اب اد الگوی مدیریق راهبردی دانهش در وزارت  1331؛ وحیدی، احمد )میمحمدابراهسنجقی

، سهال شهانزدهم، شهمار     يراهبردفصلنامه مطالعات دفاعي دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلو؛ 

 .46تا صفحه  25، از صفحه 1331، بهار 11

 (؛ طراحی نظام میند  پژوهشهی وزارت دفهاع و   1332زادگان، فرزاد؛ میرج فری، سیداصغر )طراح

 355، از صهفحه  1332، پاییز 33، سال نهم، شمار  فصلنامه امنيت مليپشتیبانی نیروهای مسلو؛ 

 . 322تا صفحه 

 ( ؛1333رریجانی، باار و گرو  همکار) هاوري اساالمي اياران   ي سالمت در جمگذاراستيس   ،

 ناشر انتشارات اطالبات.

 ی، رونقه  و اصهغر یبله  ،پهوربزت ؛ نورمحمهد  ی، قهوب ؛ یرضها نیامه  ،انیه کمال ؛نجمهی، گیبیمهد

 کهرد یدر پرتو سهازمان هوشهمند بها رو    یاصالح نظام ادار قیتوس ه ظرف(؛ 1332) نیمحمدحس

 3جلهد  ؛ مديريت منابع انسااني  يهاپووهشانتشارات دانشگاه تربيت مدرس؛ مجله ؛ ادیبنداد 

 .132تا صفحه  111 از صفحه ،3شمار  

 ( ؛ ارائه مدل هوشمندی سازمان: مورد 1334نجاری، رضا؛ مذر، بادل و جلیلیان، حمیدرضا)

تها   1، از صهفحه  1، شهمار   رفتار سازماني مطالعاتفصلنامه ی تولیهدی؛  هاشرکقمطال ه 

 . 24صفحه 
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  1441 بهار، 46، سال دوازدهم، شمارة راهبردی

 

 

 

 ب. منابع انگليسي
 AlEnezi, A, AlMeraj, Z, Manuel, P. (2018) Challenges of IoT based smart-

government development. IEEE Green Technologies Conference 2018. 

 Berggruen, Nicolas and Gardels Nathan. (2012) Intelligent Governance for the 

21st Century. Published by Polity in 2012.  

 Gil-Garcia, J. Ramon & Helbig, Natalie & Ojo, Adegboyega. (2014). Being smart: 

Emerging technologies and innovation in the public sector. Government 

Information Quarterly. 31. I1–I8. 10.1016/j.giq.2014.09.001. 

 Gil-Garcia, J. R.; Zhang, J.; Uron-Cid, G. (2016). Conceptualizing smartness in 

government: An integrative and multi-dimensional view. Government 

Information Quarterly. doi:10.1016/j.giq.2016.03.002. 

 Guo, X, Lu, J. (2007). Intelligent e-government services with personalized 

recommendation techniques. International Journal of Intelligent Systems, 22(5), 

401-417.   

 Hoshino, H, Zhong, N. (2007). Dynamic Hybrid Type Mining in an Intelligent e-

Government Model. In Proceedings of the 2007 IEEE/WIC/ACM International 

Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology-Workshops. 

26-30. IEEE Computer  

 Machova, R, Komarkova, J, Kopackova, H, Lnenicka, Martina. (2018). 

Benchmarking smart e-government development: insight from a national 

perspective. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of 

Economics and Administration. 42/2018. 154-162. 

 Petrov, O. (2011) Next generation e-government: transformation into open 

government, ICT@The World Bank. E-Democracy Conference, hrid, Macedonia.  

 Reis, J, Espírito Santo, P, Melao, Nuno. (2019). Artificial Intelligence in 

Government Services: A Systematic Literature Review. World Conference on 

Information Systems and Technologies WorldCIST'19. In book: New 

Knowledge in Information Systems and Technologies pp 241-252. 

 Ruldeviyani, Y, Wisnuwardhani, E, Giri Sucahyo, Y. (2017). Designing enterprise 

architecture: Case study of the ministry of energy and mineral resources. Journal 

of Engineering and Applied Sciences 12 (8), 2185-2188. 

 World Health Organization. (2016). Monitoring and evaluating digital health 

interventions: a practical guide to conducting research and assessment. World 

Health Organization publications. ISBN 978-92-4-151176-6.  

 

http://ascidatabase.com/author.php?author=Yova&last=Ruldeviyani
http://ascidatabase.com/author.php?author=Evita&last=Wisnuwardhani
http://ascidatabase.com/author.php?author=Yudho&last=Giri%20Sucahyo

