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حاکمیتینهادهايهوشمندسازيکلیديهايشاخصشناسایی
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چکیده:
نهادساختارتغییربرايافتهیتوسعهکشورهايدرجهانیحرکت

ومحورداناییجوامعبهسنتیجوامعزاجوامعدگرگونیبادولت،حاکمیتی
پژوهشاینهدف،رونیاازاست.آمدهپدیدارتباطینوینشرایطازيریگبهره

بهباشد؛یمولتدحاکمیتینهادهايهوشمندسازيکلیديهايشاخصشناسایی
نظریاتازاستفادهباپژوهش،نظريادبیاتبررسیازپسمنظورهمین

سپسشد.تعیینهوشمندسازيهايشاخصوعوامل،نظرانصاحب
محتوايرواییوآمادهخبرگاننظرسنجیبرايزوجیمقایساتهايپرسشنامه
مقایساتشنامهپرسيتهیهازپسشد.تأییدخبرگانازنفر9توسطپرسشنامه

بروآمدبدستشدهیلتکمپرسشنامه6یتنهادربرفی،گلولهروشبهزوجی
اکسپرتافزارنرمکمکباوهاآنتلفیقیزوجیمقایساتهايیسماتراساس

برشد.تعیینهاشاخصنهاییوزنیتنهادروهاشاخصوعواملوزنچویس
فناورياز:اندعبارتترتیببهاصلیعامل8وزنواولویتپژوهش،نتایجاساس
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وزنبایطیمحستیزوعمرانیو%84/7وزنبااجتماعیـیفرهنگ%،05/9
اجراییپیشنهاداتآناساسبروشدندمشخصنیزهاشاخصاولویت%.28/6

شد.ارائهکشوروزارتبهحاکمیتینهادهايهوشمندسازيجهت

دولتحاکمیتینهادکشور،وزارتهوشمندسازي،هايشاخصکلیدي:مفاهیم
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مسألهیانبومقدمه
هادولتامروزه،استجامعهدرعدالتتحققيزمینهتریناصلیدولتهوشمندسازي

ووريبهرهدرتحولباکهينحوبه؛دهدانجامراخوداصلیوظایفيهمهچابکیابباید
تحققيزمینهتوانندمیکارشناسیتوانومالیمنابعازحداکثريوبهینهياستفاده

ژيتکنولوقطاربرشدنسوارباپیشرفتهوصنعتیکشورهاي.کنندفراهمراداناودولت
پیمودهراهپیگیريبادیبازینکشورهاگریدلذاشوند؛لتبدیپیشرونیروهايبهاندتوانسته

.)1393(بانک،برسانندفناورييتوسعهازباالییسطحبهراخود،هاآنيشده
ملیهمبستگیوهویتواستقاللآزادي،پاسخگویی،عدالت،ازهادولتبرخورداري

آنارکانکهگرددمیموجبهاآنوجوداحتماالًکهدانستواملیعجملهازنتوامیرا
خودکامگیواستبدادظلم،چونعواملیباشدنمواجهیاهاآنعدموشودپایدارترجامعه

ويزیخردگريچرخهدروافتدفرونابودييورطهبهجامعهکهدشومیموجبحکمرانان
).131-150: 1385عطار،طاهريو(پورعزتبماندباقیاضمحالل

ایرانيمرزدروناموريادارهبهکهاستدولتیدستگاهیکنامکشوروزارت
هايآزاديتأمینوکشورسراسردرتیامنونظمحفظموجباتنمودنفراهمپردازد.می

سیاستاجرايومملکتیقوانینسایرواساسیقانونچارچوبدراجتماعیوسیاسی
حفظوعمرانیاقتصادياجتماعی،هايبرنامهپیشبردمنظورهبدولتعمومی

اموريادارهبررتنظاوعمومیهايمشارکتازاستفادهبااسالمیانقالبدستاوردهاي
وییشناساهمچنینودهدارانوبخشدارانفرمانداران،استانداران،طریقازکشورمناطق
اینوظایفازمترقبهریغوقایعوحوادثازناشیيهابحرانرفعوافرادهویتتعیین

ردکشوروزارت.)1394،کشوريزیربرنامهومدیریتسازمان(شودمیمحسوبوزارتخانه
ويریگمیتصمدرسرعتودقتاستدارعهدهرایحکمرانوحاکمیتیوظایفحقیقت

است.وزارتخانهایندرمدیریتهايویژگیازنقشایفاي
کهیفرابخشنهاديعنوانبهوزارتخانهاینبودناستراتژیکیواهمیتبهتوجهبا

کهییآنجااز،داردعهدهبرراخطیريوکالنهاييریزبرنامهوگذاريتصمیممسئولیت
مجموعهایندرمدیریتونیستبرخوردارهوشمندسازيامتیازازکشوروزارتهنوز

چهاگرکاملهوشمندسازيبرايلذا،بردینمبهرهنوینيهايفناورازکاملطوربه
واهمیتطرفیازواستنگردیدهحاصلنهاییينتیجهلیکنشدهبرداشتهییهاگام
هوشمندسازيهايشاخصشناساییبهتادیدآنبرمحققنهاداینهوشمندسازيایايمز

شناساییهوشمندسازيهايشاخصموجودوضعیتابتداراستاهمیندربپردازد.نهاداین
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احصاازپستینهادروتعیینهوشمندسازيهايشاخصمطلوبوضعیتسپسو
وضعیتبهرسیدنبرايالزماستراتژيورهاراهکاموجود،ومطلوبوضعیتمیانانحراف
کلیديهايشاخصشناساییپژوهشایناصلیهدف،رونیاازشد.خواهدارائهمطلوب

تعریفزیرفرعیاهدافاساساینبر.باشدیمدولتحاکمیتینهادهايهوشمندسازي
:گرددیم

؛حاکمیتیينهادهاهوشمندسازيعواملشناسایی.1
حاکمیتی؛نهادهايهوشمندسازيعواملازیکهريهاشاخصشناسایی.2
کشور؛وزارتتیحاکمیينهادهاهوشمندسازيعوامليبندتیاولوودهیوزن.3
ينهادهاهوشمندسازيعواملازیکهريهاشاخصيبندتیاولوودهیوزن.4
کشور؛وزارتتیحاکمی
ارتوزتیحاکمیينهادهاهوشمندسازييهاشاخصيبندتیاولوودهیوزن.5
کشور.

پژوهشپیشینه
وتحوالتدولتی،اموردرارتباطاتيهايآورفنازيبرداربهرهيعرصهگستردگی

بهگرایشتاشدهباعثمقرراتوقوانینخاصيهایدگیچیپانضمامبهیدرپیپتغییرات
ازبسیاريباشد.ریزناپذیگرامريدولتیهايسازماندرايرایانهيهاستمیسسمت

پیشگامالکترونیکدموکراسیبهدستیابیتواناییدراینترنتيبالقوهاهمیتازروندانشه
وهوشمنددولت.نیستندآگاهکاملطوربهنویندولتیمدیریتدرابزاريعنوانبه

طریقهبههمودولتیخدماتيارائهدرراهیکبههمآیندهسالچنددرالکترونیک
فراترالکترونیکدولت.شدخواهدتبدیلشهروندانوجامعهدولت،بیناساسیروابط
دولتگریدعبارتبهت.اسبیرونیتعامالتساختنبرايسادهخدمتيتهیهازرفتن

يهاانتخابدردولتدرگیريودموکراتیکيندهایفرآومؤسساتتقویتباعثهوشمند
درجهانیحرکت.شودیمندیگرابهاحترامدریشگامیپوخوديازهاینبرايسیاسی

جوامعدگرگونیباآموزشی،ساختارتغییربرايافتهیتوسعهيکشورهامانندبهتوسعهحال
آمدهپدیدارتباطینوینشرایطازيریگبهرهومحورداناییجوامعبهسنتیجوامعاز

بهقداماتهرانپرورشوآموزشسازمان1383-84تحصیلیسالدرنیزایراندراست.
ونمودتهرانمختلفمناطقمنتخبدبیرستانچهاردرهوشمندمدارساندازيراه

یخوببهراکشورآموزشینظامدرتغییربهنیازوجهانیشرایطتغییرکشورمسئوالن
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گرفتهصورتالمللیبینوداخلیهايپژوهشازبرخیبهادامهدر،رونیااز.کردنددرك
شد.خواهداشارهحکمرانیوهوشمندسازيموضوعبامرتبط

الف) تحقیقات داخلی
يتوسعهواستقرارمبانی:عنوانتحتپژوهشیدر،)1385(عطارطاهريوپورعزت

امکانسازيفراهمو»هوشمنددولت«مدلاعتبارسنجشویبررسبه؛هوشمنددولت
ازنفر30بهمراجعهضمندل،ماعتباریابیارزمنظوربه.پرداختندآنلیتکمایاصالح

بهآنان،یمنطقينظرهاوآرا،)یاسیسعلومواقتصادت،یریمديهارشتهدر(خبرگان
دولتنهاییمدلتینهادرو؛گرفتقرارنظرموردمدللیتکمواصالحيمبنامثابه

).131- 150: 1385(پورعزت و طاهري عطار، نمودند ارائهراهوشمند
خوبیحکمرانتحققالزامات:عنوانتحتپژوهشیدر،)1391(یقیصدویرزم

يوجوجستدر،یانسانيتوسعهتیاهمبردیتأکبا،یانسانيتوسعهبهیابیدستبراي
اند.بودهداریپایانسانيتوسعهبهدنیرسبرايخوبیحکمرانتحققالزاماتشناخت

تیوضعانگریبرانیادرخوبیحکمرانيهامؤلفهیبررسازآمدهدستبهيجهینت
).54: 1391(رزمی و صدیقی، باشدیم1996-2010يهاسالدرشاخصنیانامناسب
،مشهددرشهريهوشمندرشديهاشاخصتحلیل: عنوانتحتدیگرپژوهشیدر

برمشهدشهردرشهريهوشمندرشديهاشاخصبررسیبه)1392(حیاتیورهنما
شهرداريمناطقتفکیکبهدسترسیویطیمحستیزفشردگی،شاخصسهاساس

کهاستبودهتحلیلی/توصیفیروشپژوهش،ایندراستفادهمورداصلیروش.پرداختند
هشتيمنطقهکهدادنشانپژوهشایننتایج.شدانجامANPتکنیکازاستفادهبا

مشهدهرشمناطقمیاندرراشهريهوشمندرشدساختاربهترینمشهدشهرداري
کهگردیدمشخصمورانفضایییهمبستگخودتحلیلازاستفادهباهمچنین؛داراست

داريمعنیتفاوتمشهدشهرمناطقمیاندرمحیطیزیستودسترسیهايشاخصمیان
).71- 98: 1392(رهنما و حیاتی، نداردوجود

ب) تحقیقات خارجی
:کیالکتروندولتتضادفهم: نعنواباپژوهشیدر،)2014(همکارانو1اودلیس
توسطشدهدیتولاتیادببررسیبه،رشیپذموانعدراقداماتواتیادبازآموزش

1 Savoldelli
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بهوپرداختند2013تا1994هايسالدرمحققانوالمللیبینهايسازمانها،دانشگاه
درمتمرکزیطوالنمدتکیيبراکیالکتروندولتاستقرارکهیافتنددستمهماین

واقعدر.داردتوجهیاسیسوينهادمسائلبهراًیاخوبودهتریاتیعملویکیتکنولوژمسائل
هستندکیالکتروندولتازاستفادهعدمحیتوضیاصلعواملازیکییاسیسوينهادموانع

مهاريبرايدیجدفضاي»بودنهوشمند«ياستراتژEU2020دیجددیتأکازپسو
ICTاستکردهفراهمنوآورانهدولتدر.

هوشمندحالدر: عنوانتحتدیگرپژوهشیدر،)2014(همکارانو1گیل گارکا
دولتمورددررایمقدمات،یدولتبخشدرهاينوآورونوظهوريهايآورفن:شدن

درراموضوعاینبامرتبطمقالهدوازدهازحاصليهاافتهیخالصهوکردهبیانهوشمند
يارائهبهمقاالتکهدادنشانپژوهشاینهايیافتهاند.ادهدجايپژوهشاین

هاییعملابتکارواقداماتواندپرداختههوشمندهايدولتتیماهيدربارههاییدیدگاه
.ددادنارائهشدن،هوشمنديمقولهباهادولتيمقابلهگیچگونيدرباره

پژوهشمفهومیمدل
اجزايدادنارتباطوموضوعاتآندادنزیتمختلف،مموضوعاتدركییتواناانسان

اتیواقعبرايیمراتبسلسلهساختارجادیاییتواناانسانذهن.داردراموضوعکیمختلف
هايبخشبهراموضوعکیانسانذهننکهیایعنی؛داردآناجزايبهتوجهبارادهیچیپ

کند،میمیتقسترکوچکهايبخشبهراهابخشنیایگاهوکردهکیتفکترکوچک
مراتبسلسلهکیبیترتنیبد.دهدمیقرارمدنظرزینراهاآنیمنطقارتباطآنکهضمن
مدل)1(شکلدرگذشت،آنچهبهتوجهباحال).1393،زادهرجبوآذر(گیردمیشکل
.استشدهارائهپژوهشيشنهادیپیمفهوم

1 Gil-Garcia
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پژوهشپیشنهاديمفهومیمدل:1شکل

فرعیواصلیيهاسؤالپژوهش،پیشنهاديمفهومیمدلبهتوجهبابنابراین
گردد.میتعریفزیرصورتبهپژوهش

سؤال اصلی پژوهش
وتیاهمند؟اکدامکشوروزارتدریتیحاکمينهادهايهوشمندسازدرمؤثرعوامل

است؟چگونههاآنتیاولو

ی پژوهشفرعسؤاالت
یتیحاکمينهادهايهوشمندسازمدل»یاجتماعویفرهنگ«عاملهايشاخص.1

است؟چگونهکدامهرتیاولووتیاهمند؟اکدامکشوروزارتدر
دریتیحاکمينهادهايهوشمندسازمدل»ینظامویتیامن«عاملهايشاخص.2
است؟چگونهکدامهرتیاولووتیاهمند؟اکدامکشوروزارت

دریتیحاکمينهادهايهوشمندسازمدل»یانسانمنابع«عاملهايشاخص.3
است؟چگونهکدامهرتیاولووتیاهمند؟اکدامکشوروزارت
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وزارتدریتیحاکمينهادهايهوشمندسازمدل»یاسیس«عاملهايشاخص.4
است؟چگونهکدامهرتیاولووتیاهمند؟اکدامکشور

وزارتردیتیحاکمينهادهايهوشمندسازمدل»ياقتصاد«عاملهايشاخص.5
است؟چگونهکدامهرتیاولووتیاهمند؟اکدامکشور

ينهادهايهوشمندسازمدل»اطالعاتوارتباطاتيفناور«عاملهايشاخص.6
است؟چگونهکدامهرتیاولووتیاهمند؟اکدامکشوروزارتدریتیحاکم

ينهادهايهوشمندسازمدل»یطیمحستیزویعمران«عاملهايشاخص.7
است؟چگونهکدامهرتیاولووتیاهمند؟اکدامکشوروزارتردیتیحاکم

وزارتدریتیحاکمينهادهايهوشمندسازمدل»یحقوق«عاملهايشاخص.8
است؟چگونهکدامهرتیاولووتیاهمند؟اکدامکشور

وزارتدریتیحاکمينهادهايهوشمندسازمدلهايشاخصتیاولووتیاهم.9
ند؟اکدامکشور

پژوهشیشناسروش
کلیديهايشاخصبندياولویتوشناساییتحقیق،اینهدفکهآنجااز

وايکتابخانهيمطالعهطریقازکشوروزارتدردولتحاکمیتینهادهايهوشمندسازي
است.»کاربردي«نوعازهدفنظرازحاضرتحقیقلذاباشد،میمذکورخبرگانبامصاحبه

کردنتوصیفهاآنهدفکهاستهاییروشمجموعهشاملتوصیفیپژوهش
برايصرفاًتواندمیتوصیفیپژوهشاجراياست.یبررسموردهايپدیدهیاشرایط

توصیفیپژوهشباشد.گیريتصمیمفرآیندبهدادنیاريیاموجودشرایطبیشترشناخت
اقدام؛2همبستگیتحقیق؛1پیمایشیتحقیقکرد:تقسیمزیرهايدستهبهتوانمیرا

در).1393همکاران،و(سرمد5رویداديـ پستحقیق؛4مورديبررسی؛3پژوهشی
استفادهپژوهشسؤاالتبهپاسخگوییبرايAHPروشازکهییآنجاازحاضر،پژوهش

نوعازو»آزمایشی)(غیرتوصیفی«تحقیقاطالعاتگردآورييشیوهنظرازگردد،می
.استمیدانیتحقیقاتيشاخهازقیقتحاینضمندر.است»پیمایشی«

1 survey research
2 correlational research
3 action research
4 case study
5 ex-post facto research
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يسابقهسال10حداقلباکشوروزارتارشدمدیرانشاملپژوهشآمارييجامعه
هوشمندسازيمفهومباکهاستکشوروزارتباهمکاردانشگاهیخبرگانوفعالیت

دارند.کاملآشنایینیزحاکمیتینهادهاي
احتیاجخبرگانتخصصبهپرسشنامهتسؤاالبهپاسخگوییبراياینکهبهتوجهبا

گلولهگیرينمونهروشنوعازهدفمندـ قضاوتیگیرينمونهروشباپرسشنامهباشد.می
شدهلیتکميپرسشنامه6تعدادتینهادروگردیدتوزیعخبرگانازنفر9بینبرفی

»گروهییمراتبسلسلهتحلیلفرایند«روشبربناتعداداینکهشددادهبرگشت
باشدمیمحدودنظرموردموضوعخبرهتعدادکهمواقعیدرروشاینزیراباشدمیمناسب

، 1(هانگ و یونابدییمافزایشناسازگارينرخخبرگانتعدادافزایشباواستمفیدبسیار
2012.(

ابابتدا،کهصورتنیبد.ردیگیمانجاممیدانیوياکتابخانهصورتبهتحقیقاین
بامرتبطنظریاتوتحقیقيپیشینهادبیات،»ياکتابخانهيمطالعهروش«
دارند،وجود»مراتبیسلسلهتحلیلفرایندروش«و»حاکمیتینهادهايهوشمندسازي«

منابعازتحقیق،ادبیاتونظرمبانیيزمینهدراطالعاتگردآوريشدند.بررسی
ازپسادامهدراست.شدهاستفادهاینترنتیزنونشریاتکتب،مقاالت،،ياکتابخانه

خبرگانبامصاحبهبامیدانیروشدرحاکمیتی،نهادهايهوشمندسازيعواملتعیین
تحقیق،عموضوباارتباطدرکشوروزارتارشدمدیرانوکشوروزارتباآشنادانشگاهی

دهیوزنبرايزوجیمقایساتيپرسشنامهسپسشدند.نهاییهاعاملوگرفتصورت
دهیوزنبهمراتبیسلسلهتحلیلفرایندتکنیکازاستفادهباتاشدتوزیعوطراحیعوامل

سؤاالتبهپاسخگوییبرايهادادهيآورجمعبرايشود.پرداختههاشاخصوعواملاین
شد.استفادهزوجیمقایساتيپرسشنامهومیدانیتحقیقاتازعمل،يحوزهدرپژوهش

يپرسشنامهطریقازمدلهايشاخصبندياولویتبرايازینمورداطالعاتيآورجمع
طوربهگریکدیباعواملازیکهرابتدازوجیمقایساتيپرسشنامهدرزوجی.مقایسات

مقایسهموردزوجیطوربهعواملازیکهرهايصشاخسپسوشوندیممقایسهزوجی
.رندیگیمقرار

برايپژوهش،ایندرکهداردوجودمتعددييهاروشپرسشنامهیروایتعیینبراي
اینبهمحتوارواییشد.استفاده»محتواروایی«روشازنیز،پرسشنامهرواییبررسی

1 Hwang & Yoon
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کلمعرفحدچهتاآزمونیکدراستفادهمورديهاسؤالنمونهکهکندیماشارهمطلب
فردیی(داناکردتهیهنظرموردموضوعیاامحتوازتوانمیکهاستممکنییهاسؤالجامع

يپرسشنامهارزیابیجهتاولیه،چهارچوبتدوینازپسمنظوربدین).1392همکاران،و
هوشمندسازييحوزهخبرگانازنفر7(شامل:خبرگانازنفر9دیدگاهازتحقیق

اصلدرارزیابیاین.گردیدینظرسنجوارائهدانشگاه)اساتیدازتن2وحاکمیتینهادهاي
تحقیقطرحدرنظرموردعواملسنجشبرايشدهارائههايگویهمحتواییرواییبر

اعتبارمیزانسنجشبرايمحتوارواییروشازاولیهيمرحلهدربنابراین؛داشتتمرکز
است.شدهاستفادهضرورتصورتدرآناصالحوپرسشنامه

ناسازگارينرخشاخصازروشایندرسشنامهپرپایاییبررسیبرايتینهادر
)؛1392(مهرگان،باشد1/0ازکمتربایدپرسشنامههربرايناسازگارينرخشد.استفاده

است.آمدهزوجیمقایساتهايپرسشنامهازیکهربرايبعدبخشدرآننتایجکه

هادادهلیتحلوهیتجز
درحاکمیتینهادهايشمندسازيهو«اصلیعواملزوجیمقایساتيپرسشنامه

ازبرفیگلولهروشبهنفر9بین،عاملهرهايصشاخزوجیمقایساتو»کشوروزارت
دادهبرگشتشدهلیتکمپرسشنامه6نهایتدرکهگردیدتوزیعکشوروزارتخبرگان

با»گروهیمراتبیسلسلهتحلیلفرایند«روشبهنامهپرسش6ازحاصليهادادهشد.
هوشمندسازي«شدهییشناساهايشاخصيبندرتبهجهتچویساکسپرتافزارنرم

گردید.استفاده،»کشوروزارتدرحاکمیتینهادهاي
7(با»اجتماعیوفرهنگی«؛عامل8درشاخص39آنکهازپس،گریدانیببه

7(با»اسیسی«شاخص)،5(با»انسانیمنابع«شاخص)،4(بانظامیوامنیتیشاخص)،
وعمرانیشاخص)،5(باارتباطاتواطالعتفناوريشاخص)،3(بااقتصاديشاخص)،

باعواملاینشدند؛يبندطبقهشاخص)،3(باحقوقیوشاخص)5(بایطیمحستیز
مقایساتيپرسشنامهگرفتند.قرارمقایسهموردزوجی،مقایساتجدوليپرسشنامه

مقایساتجدول9شامل»کشوروزارتدرحاکمیتیينهادهاهوشمندسازي«زوجی
عواملزوجیيمقایسهبرايجدولیکومربوطهشاخصدرعواملبرايجدول8(زوجی
سلسلهتحلیلفرایند«روشبهآنازحاصليهادادهازتینهادرگردیدتهیهاصلی)
درشدهییشناسايمتغیرهايبندرتبهجهتچویساکسپرتافزارنرمبا»گروهیمراتبی

شد.استفادهکشور،وزارتدرحاکمیتینهادهايهوشمندسازي
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افزارنرماینشد.تلفیقیکدیگرباافرادنظراتچویساکسپرتافزارنرمازاستفادهبا
تلفیقسپسوافرادزوجیمقایساتيهاسیماتراخذجهتياگستردهامکاناتداراي

میانگینطریقازکهاستواحدماتریسیکبهبدیلتوگوناگونافراديهاسیماتر
بودصورتبدینکاريطریقهآید.میدستبهافرادهايماتریسعناصرتکتکهندسی

آنزوجیمقایساتهايماتریسدهندگان،پاسختوسطهاپرسشنامهتکمیلازپسکه
پرسشنامهرواییعیینتبرايوگردیدواردانفراديصورتبهافزارنرمدرونپرسشنامه،

مقایساتجداولازیکهرناسازگارينرخبودالزمنظرات)،ناسازگاريیاسازگاري(تعیین
ماتریس9ازکدامهربرايافزارنرمگردند.محاسبهجداگانهطوربهجدول)هر(درزوجی

ارقرآندرهندسیمیانگینصورتبهافرادتمامیامتیازات(کهتلفیقیماتریسیک
ماتریسهرناسازگارينرخآورد.دستبهراکدامهرناسازگارينرخوکردایجادداشت)
باشد.1/0ازکمترستیبایمتلفیقی

وزارتدرحاکمیتینهادهايهوشمندسازي«مدلاصلیعواملازکیهروزن
.استآمده1نمودارو1جدولدر»کشور

»کشوروزارتدرحاکمیتینهادهايمندسازيهوش«اصلیعوامليرتبهووزن:1جدول
رتبه(درصد)وزناصلیعوامل

60/201ارتباطاتواطالعاتفناوري
68/172انسانیمنابع

11/153حقوقی
87/124اقتصادي
56/105سیاسی

05/96نظامیوامنیتی
84/77اجتماعیـفرهنگی

28/68محیطیزیستوعمرانی
100جمع
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»کشوروزارتدرحاکمیتینهادهايهوشمندسازي«اصلیعواملوزن:1نمودار

نهادهايهوشمندسازي«مدلاصلیعواملتلفیقیماتریسبرايناسازگارينرخ
1/0ازکمترنرخاینکهییآنجاازوباشدمی0741/0برابر»کشوروزارتدرحاکمیتی

بنديرتبهودهیوزنهمچنین،؛ستامقایساتدرخوبسازگاريبیانگراست،
است.آمده2يارهیدانمودارو2جدولدر»اجتماعیوفرهنگی«شاخصهايشاخص

نهادهايهوشمندسازي»اجتماعیوفرهنگی«عاملهايشاخصيرتبهووزن:2جدول
کشوروزارتدرحاکمیتی

رتبه(درصد)وزنهاشاخص
18/211قوانیناجرايدرعدالتمیزان
42/172شهرونديحقوقازصیانتمیزان
64/153مربوطاموردرمردممشارکتمیزان
14/154کشوروزارتبهمردماعتمادمیزان

55/135مردممقابلدرپاسخگوییمیزان
59/106نهادمردمهايسازمانتعداد

74/67شدهادراكاجتماعیمسئولیتمیزان
100جمع
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درحاکمیتینهادهايهوشمندسازي»اجتماعیوفرهنگی«عاملهايشاخصوزن:2مودارن
کشوروزارت

»اجتماعیوفرهنگی«شاخصهايشاخصزیرتلفیقیماتریسبرايناسازگارينرخ
کهییآنجاازوباشدمی0563/0برابرکشور،وزارتدرحاکمیتینهادهايهوشمندسازي

بنديرتبهودهیوزناست.مقایساتدرخوبسازگاريبیانگراست،1/0ازکمترنرخاین
است.آمده3يارهیدانمودارو3جدولدر»نظامیوامنیتی«شاخصهايشاخصزیر

حاکمیتینهادهايهوشمندسازي»نظامیوامنیتی«عاملهايشاخصيرتبهووزن:3جدول
کشوروزارت

رتبه(درصد)وزنهاشاخص
83/351خارجیاتباعشکالتمرفع

81/272کشورجغرافیاییمرزهايامنیتمیزان
87/183کاالقاچاقومخدرموادبامبارزهمیزان

48/174جرائمپیگیريمیزان
100جمع
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وزارتدرحاکمیتینهادهايهوشمندسازي»نظامیوامنیتی«عاملهايشاخصوزن:3نمودار
کشور

»نظامیوامنیتی«عاملهايشاخصتلفیقیماتریسبرايگاريناسازنرخ
کهآنجاییازوباشدمی0037/0برابرکشور،وزارتدرحاکمیتینهادهايهوشمندسازي

بنديرتبهودهیوزناست.مقایساتدرخوبسازگاريبیانگراست،1/0ازکمترنرخاین
است.آمده4يارهیدانمودارو4جدولدر»انسانیمنابع«شاخصهايشاخصزیر

درحاکمیتینهادهايهوشمندسازي»انسانیمنابع«عاملهايشاخصيرتبهووزن:4جدول
کشوروزارت

رتبه(درصد)وزنهاشاخص
81/391کارمندانبیندانشتسهیممیزان

17/252کارکنانآموزشودانشمدیریتمیزان
97/153نخبگانيریبکارگمیزان

92/124شدهانجامپژوهشیيهاطرحمیزان
12/65کارکنانمفیدعملکردمیزان

100جمع
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وزارتدرحاکمیتینهادهايهوشمندسازي»انسانیمنابع«عاملهايشاخصوزن:4نمودار
کشور

»انسانیمنابع«عاملهايشاخصتلفیقیماتریسبرايناسازگارينرخ
کهآنجاییازوباشدمی0285/0برابرکشور،وزارتدرحاکمیتیدهاينهاهوشمندسازي

بنديرتبهودهیوزناست.مقایساتدرخوبسازگاريبیانگراست،1/0ازکمترنرخاین
است.آمده5يارهیدانمودارو5جدولدر»سیاسی«عاملهايشاخص

وزارتدرحاکمیتینهادهايدسازيهوشمن»سیاسی«عاملهايشاخصيرتبهووزن:5جدول
کشور

رتبه(درصد)وزنشاخص
21/221محرومینازحمایتمیزان

83/152کشوربرونوکشوريدرونمهاجرتمیزان
75/153هاتیمسئولواگذاريدريساالرستهیشامیزان

81/144انتخاباتبرگزاريصحتمیزان
12/135یمشخطوشفافیتمیزان

89/116دولتیغیريهاتشکلواحزابمشارکتزانمی
38/67سرزمینیآمایشوکشوريتقسیماتمیزان

100جمع
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کشوروزارتدرحاکمیتینهادهايهوشمندسازي»سیاسی«عاملهايشاخصوزن:5نمودار

هوشمندسازي»سیاسی«عاملهايشاخصتلفیقیماتریسبرايناسازگارينرخ
ازکمترنرخاینکهآنجاییازوباشدمی0682/0برابرکشور،وزارتدرحاکمیتینهادهاي

هايشاخصبنديرتبهودهیوزناست.مقایساتدرخوبسازگاريبیانگراست،1/0
است.آمده6يارهیدانمودارو6جدولدر»اقتصادي«عامل

وزارتدرحاکمیتینهادهايسازيهوشمند»اقتصادي«عاملهايشاخصيرتبهووزن:6جدول
کشور

رتبه(درصد)وزنهاشاخص
47/391يگذارهیسرماواشتغالمیزان

31/322سپاريبرونوسازيخصوصیتعداد
23/283اقتصادييویژهوتجاريآزادمناطقبررسیمیزان

100جمع
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کشوروزارتدرحاکمیتیادهاينههوشمندسازي»اقتصادي«عاملهايشاخصوزن:6نمودار

هوشمندسازي»اقتصادي«عاملهايشاخصتلفیقیماتریسبرايناسازگارينرخ
ازکمترنرخاینکهآنجاییازوباشدمی0441/0برابرکشور،وزارتدرحاکمیتینهادهاي

هايشاخصبنديرتبهودهیوزناست.مقایساتدرخوبسازگاريبیانگراست،1/0
است.آمده7يارهیدانمودارو7جدولدر»ارتباطاتواطالعاتفناوري«لعام

نهادهايهوشمندسازي»ارتباطاتواطالعاتفناوري«عاملهايشاخصيرتبهووزن:7جدول
کشوروزارتدرحاکمیتی

رتبه(درصد)وزنهاشاخص
08/331فاواهايزیرساختمیزان

99/232دولتخدماتانپیشخودفاترعملکردمیزان
24/173هافناوريآخرینبودندسترسدرمیزان

98/164الکترونیکدولتازاستفادهمیزان
71/85مربوطاموردراینترنتازاستفادهمیزان

100جمع



187هاي کلیدي هوشمندسازي ...شناسایی شاخص

حاکمیتینهادهايهوشمندسازي»ارتباطاتواطالعاتفناوري«عاملهايشاخصوزن:7نمودار
کشورزارتودر

واطالعاتفناوري«شاخصهايشاخصزیرتلفیقیماتریسبرايناسازگارينرخ
ازوباشدمی0739/0برابرکشور،وزارتدرحاکمیتینهادهايهوشمندسازي»ارتباطات

ودهیوزناست.مقایساتدرخوبسازگاريبیانگراست،1/0ازکمترنرخاینکهآنجایی
8يارهیدانمودارو8جدولدر»محیطیزیستوعمرانی«عامليهاشاخصبنديرتبه
است.آمده

نهادهايهوشمندسازي»محیطیزیستوعمرانی«عاملهايشاخصيرتبهووزن:8جدول
کشوروزارتدرحاکمیتی

رتبه(درصد)وزنهاشاخص
81/391ترافیکونقلوحملتوسعهمیزان

17/252روستاوشهراسالمیشوراهاياموربهرسیدگی
97/153موفقبحرانمدیریتمیزان

92/124روستاییوشهرييتوسعهمیزان
12/65روستاییوشهريجمعیتتراکمتناسب

100جمع
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درحاکمیتینهادهايهوشمندسازي»محیطیزیستوعمرانی«عاملهايشاخصوزن:8نمودار
کشوروزارت

»محیطیزیستوعمرانی«عاملهايشاخصتلفیقیماتریسبراياريناسازگنرخ
کهآنجاییازوباشدیم0271/0برابرکشور،وزارتدرحاکمیتینهادهايهوشمندسازي

بنديرتبهودهیوزناست.مقایساتدرخوبسازگاريبیانگراست،1/0ازکمترنرخاین
است.آمده9يارهیداارنمودو9جدولدر»حقوقی«عاملهايشاخص

وزارتحاکمیتینهادهايهوشمندسازي»حقوقی«عاملهايشاخصيرتبهووزن:9جدول
کشور

رتبه(درصد)وزنهاشاخص
82/471مرتبطقوانینبازنگريمیزان

46/292هانامهآیینولوایحنویسپیشيتهیهمیزان
72/223مرتبطلوایحوهاطرحبررسیمیزان

100جمع
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کشوروزارتحاکمیتینهادهايهوشمندسازي»حقوقی«عاملهايشاخصوزن:9نمودار

هوشمندسازي»حقوقی«عاملهايشاخصتلفیقیماتریسبرايناسازگارينرخ
ازکمترنرخاینکهآنجاییازوباشدمی0278/0برابرکشور،وزارتدرحاکمیتینهادهاي

مدلکلدرشاخصهرنهاییوزناست.مقایساتدرخوبسازگاريگربیاناست،1/0
ي(نتیجهاصلیعواملوزنکمکبا،»کشوروزارتدرحاکمیتینهادهايهوشمندسازي«

)9و2،3،4،5،6،7،8جداول(نتایجخودشانگروهدرهاشاخصوزنضربدر)1جدول
تمامبیندرهاآنيرتبهوشاخصهربرايآمدهدستبهنهاییوزنآید.میدستبه

شرحبهتهرانشهر»کشوروزارتدرحاکمیتینهادهايهوشمندسازي«مدلهايشاخص
.است10نمودارو10جدول
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وزارتدرحاکمیتینهادهايهوشمندسازي«هايشاخصوعوامليرتبهواوزان:10جدول
»کشور

معیارهاوزنعامل
هاشاخص(درصد)

وزن
شاخص
(درصد)

نهاییوزن
(درصد)شاخص

يرتبه
شاخص

ـ فرهنگی
84/7اجتماعی

18/2166/123قوانیناجرايدرعدالتمیزان
42/1737/128شهرونديحقوقازصیانتمیزان
64/1523/130مربوطاموردرمردممشارکتمیزان
14/1519/131کشوروزارتبهمردماعتمادمیزان

55/1306/133مردممقابلدرپاسخگوییمیزان
59/1083/035نهادمردمهايسازمانتعداد

ادراكاجتماعیمسئولیتمیزان
47/651/038شده

وامنیتی
05/9انتظامی

83/3524/313خارجیاتباعمشکالترفع
جغرافیاییمرزهايامنیتمیزان

81/2752/215کشور

قاچاقومخدرموادبامبارزهمیزان
87/1871/120کاال

48/1758/124جرائمپیگیريمیزان

68/17انسانیمنابع

81/3904/72کارکنانمفیدعملکردمیزان
17/2545/47نخبگانيریکارگبهمیزان

97/1582/214کارمندانبیندانشتسهیممیزان
آموزشودانشمدیریتمیزان

92/1228/218کارکنان

12/608/132شدهانجامپژوهشیهايطرحمیزان

56/10سیاسی

21/2235/217محرومینازحمایتمیزان
وکشوريدرونمهاجرتمیزان

83/1567/121کشوربرون

واگذاريدرساالريشایستهمیزان
75/1566/122هامسئولیت

81/1456/126انتخاباتاريبرگزصحتمیزان
12/1339/127مشیخطوشفافیتمیزان

هايتشکلواحزابمشارکتمیزان
89/1126/129دولتیغیر
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معیارهاوزنعامل
هاشاخص(درصد)

وزن
شاخص
(درصد)

نهاییوزن
(درصد)شاخص

يرتبه
شاخص

آمایشوکشوريتقسیماتمیزان
38/667/037سرزمینی

87/12اقتصادي

74/3908/54گذاريسرمایهواشتغالمیزان
31/3216/48سپارينبرووسازيخصوصیتعداد
وتجاريآزادمناطقبررسیمیزان

23/2863/39اقتصادييویژه

فناوري
واطالعات

ارتباطات
60/20

08/3381/63فاواهايزیرساختمیزان
پیشخواندفاترعملکردمیزان

99/2394/45دولتخدمات

آخرینبودندسترسدرمیزان
24/1755/310هافناوري

98/1650/311الکترونیکدولتازاستفادهمیزان
اموردراینترنتازاستفادهمیزان

71/879/119مربوط

وعمرانی
28/6محیطیزیست

ونقلوحمليتوسعهمیزان
81/395/216ترافیک

اسالمیشوراهاياموربهرسیدگی
17/2558/125روستاوشهر

97/1500/134موفقحرانبمدیریتمیزان
92/1281/036روستاییوشهرييتوسعهمیزان

وشهريجمعیتتراکمتناسب
12/638/039روستایی

12/15حقوقی

82/4723/71مرتبطقوانینبازنگريمیزان
ولوایحنویسپیشيتهیهمیزان

46/2945/46هانامهآیین

72/2244/312مرتبطوایحلوهاطرحبررسیمیزان
...100......100جمع
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وزارتدرحاکمیتینهادهايهوشمندسازي«هايشاخصزیرنهاییاولویتوهاوزن:10نمودار
»کشور

از،»گروهیمراتبیسلسلهتحلیلفرایند«روشمحاسباتوخبرگاننظراساسبر
درحاکمیتینهادهايهوشمندسازي«يینهزمدرکهاستاینپژوهشاینهايیافتهاهم

هاشاخصسایربهنسبتباالترياهمیتازرنگسبزهاياخصیکلطوربه،»کشوروزارت
کردند.کسبرااهمیتمیزانکمتریننیزقرمزرنگبههايشاخصهمچنین،؛برخوردارند

گیرينتیجهوبحث
یتیحاکمينهادهايزهوشمندسايدیکليهاشاخصییشناساتحقیقاینهدف

اکسپرتافزارنرمباکهییهالیتحلوهیتجزطبق.استبودهکشوروزارتپیراموندولت
درحاکمیتینهادهايهوشمندسازياصلیعواملشد؛مشخصاست،شدهانجامچویس
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%،6/20وزنبا»ارتباطاتواطالعاتفناوري«عامل8شاملاولویتترتیببهکشوروزارت
%،11/15وزنبا»اقتصادي«%،12/15وزنبا»حقوقی«%،68/17وزنبا»انسانیمنابع«
با»اجتماعیـ فرهنگی«%،05/9وزنبا»نظامیوامنیتی«%،56/10وزنبا»سیاسی«

درتحقیقایننتایجهستند.%28/6وزنبا»محیطیزیست«و»عمرانی«و%84/7وزن
مبنايبرمثالطوربهدارد.هماهنگیگرفتهصورتیقاتتحقسایرنتایجباابعادازبسیاري

بهکشوروزارتدریتیحاکمينهادهايهوشمندسازیاصلهاياولویتتحقیق،نتایج
،ياقتصاد،یحقوقویانسانمنابع،»ارتباطاتواطالعاتيفناور«بهمربوطتیاولوبیترت
.استبودهمحیطیزیستویعمران،یاجتماعـ یفرهنگ،ینظامویتیامن،یاسیس

ارکانازیکی»الکترونیکدولت«کهاندداشتهبیاننیز،)2014(همکارانوساودلی 
کهاندداشتهبیاننیز،)1392(حیاتیورهنماهمچنین،؛استهوشمندسازيکلیدي

ایننتایجیکلطوربهاست.مهمبسیارشهريهوشمندسازيدر»محیطیزیستمعیار«
همچنینودادافزایش»یتیحاکمينهادهايهوشمندساز«بهنسبتراماهیآگاتحقیق

درحاکمیتینهادهايهوشمندسازيهايشاخصوعواملازیکهربندياولویتووزن
کرد.مشخصنیزراوزارت

شنهادیپ:اجراستقابلکشوروزارتبرايزیرپیشنهاداتپژوهش،نتایجاساسبر
یتیحاکمينهادهايهوشمندسازعوامليهمهيروکشور،وزارترانیمدشودیم

واطالعاتيفناور«يهابخشدرشتریببیترتبهبهبوديهاتیاولووکننديگذارهیسرما
.شوندفیتعریحقوقو»یانسانمنابع«،»ارتباطات
کشوروزارتکهگرددیمشنهادیپ»ارتباطاتواطالعاتيفناور«عاملبهبوديبرا

تاباشدداشتهيهمکاراطالعاتوارتباطاتوزارتبافاوايهارساختیزيتوسعهيبرا
است،کشوروزارتمجوزویهماهنگازمندینکهآنیکمگسترشودیجديهايفناورورود

مستمرطوربهدولتخدماتشخوانیپدفاترعملکردیاو؛شودانجامشتریبسرعتبا
همینبه.شودفیتعردارند،نامناسبعملکردکهییهاخوانشیپيهابرنامهوگرددیابیارز

دیمفعملکردزانیمکهگرددیمشنهادیپ»یانسانمنابع«عاملبهبوديبراترتیب،
يبراییهابرنامهوگرددیابیارزمداومطوربهربطيذينهادهاوکشوروزارتکارکنان

وکشوروزارتدریانسانيروینجذبهنگاماینکه،وشود؛فیتعرعملکردشانبهبود
دریقاتیتحقمراکزوهادانشگاهممتازوبرترآموختگاندانشونخبگانربط،يذينهادها

.رندیگقرارتیاولو
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وزارتبامرتبطنیقوانومقرراتکهگرددیمشنهادیپ»یحقوق«عاملبهبوديبرا
موجودنیقوانیروزرسانبوبودبهيبراییهاحهیالوشوديبازنگرمستمرطوربهکشور

یتخصصيهاتهیکمتوسطهانامهنییآوحیلواسینوشیپاینکه،یا؛شودمجلسمیتقد
بهبوديبرا.شوندمیتنظکشوردارتیاولويازهاینبرمنطبقتاشودیابیارزیقاتیتحق

رتوزاتوسطيگذارهیسرماواشتغالتیوضعکهگرددیمپیشنهاد»ياقتصاد«عامل
وزارتبهییاجراشنهاداتیپموجودتیوضعاساسبروشودیابیعارضهویابیارزکشور
فیوظايحوزهدریتخصصيهاتیفعالایوشود؛ارائهرمجموعهیزيهاسازمانوکشور
يسپاربرونويسازیخصوصامکانصورتدرندارند،یتیامنيجنبهکهکشوروزارت
.شوند

مداومطوربهکشورنیمحرومکهگرددیمشنهادیپ»یاسیس«عاملبهبوديبرا
لیدال.شودفیتعرنیمحرومازتیحمايبراییهابرنامهوشوندیابیارزوییشناسا

نگهداشتاساسبروشودیابیعرضهوییشناسايکشوربرونويکشوردرونمهاجرت
.ردیگصورتيزیررنامهبکشوردرنخبگاننگهداشتوحفظوخودشاناستاندرنخبگان

يواگذاريبراوشوداستفادهیستگیشايهامدلازکشوردریانسانمنابعيتوسعهيبرا
.ردیگصورتیستگیشایابیارزکشوروزارتدرهاتیمسئول

دریخارجاتباعمشکالتکهگرددیمشنهادیپ»ینظامویتیامن«عاملبهبوديبرا
مشکالترفعيبراربطيذيهاوزارتخانهونهادهاریسايارهمکباوشوندییشناساکشور

وگرددیابیارزدائمطوربهکشورییایجغرافيمرزهاتیامن.ردیگصورتيزیربرنامههاآن
.شودفیتعريراهبردرانهیشگیپيهابرنامهیبحرانمناطقدر

ياجرادرعدالتزانیمکهگرددیمشنهادیپ»یجتماعـ ایفرهنگ«عاملبهبوديبرا
يهمکارویابیشهیروعدالتنیاتیوضعیبررس.استمهماریبسشهروندانيبرانیقوان

اریبسموجوديهایعدالتیبکاهشيبراهییقضايقوهمانندیتیحاکمينهادهاریسابا
تیقابلجادیاوحقوقنیافیتعرازمندینيشهروندحقوقازانتیص.استيضرورومهم

حقوقنیتدوجهتشودیمهیتوصکشوروزارتبه.استشهروندانتوسطآنيریگیپ
.کندتالشجامعهافرادتوسطآنيریگیپیساماندهويشهروند
يهايزیربرنامهکهگرددیمشنهادیپ»یطیمحستیزویعمران«عاملبهبوديبرا

مانندمرتبطيدهانهاباوردیگصورتکشورکیترافونقلوحمليتوسعهيبراالزم
درنقلوحملتیوضعبهبوديبراییهايهمکارهايشهردارويشهرسازوراهوزارت
روستاوشهریاسالميشوراها.شودتالشيشهربرونودرونيهاکیترافکاهشوکشور
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کمکینیديساالرمردمگسترشبهواستیاسالميجمهورنظامارکاننیترمهمجزو
نیترمهم.باشدکشوروزارتیاصليهاتیاولوجزودیباموضوعنیابهتوجه.کندیم

واستگرفتهصورتکشوروزارتبرايتنهاتحقیقاینکهاستاینپژوهشمحدودیت
بیشترتحقیقاتانجامنیازمندکهباشدنمیمیتعمقابلهاوزارتخانهسایربرايآننتایج
ریسایطراحدرکینامیديکردیروبایآتنیمحققکهشودیمشنهادیپورونیاازاست.

هايزمینهدرمختلفيهاروشوهامدلازيریگبهرهبايهوشمندسازيهاشاخص
.ندینماتالشمختلف
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